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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Fenerbahçe Üniversitesinden:
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fenerbahçe Üniversitesinde yürütülen ön li-

sans ve lisans düzeyindeki eğitim ve öğretim faaliyetleri ile İngilizce hazırlık programına öğ-
renci kabul, kayıt, eğitim-öğretim, ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Fenerbahçe Üniversitesine bağlı tüm fakülte, yüksek-

okul ve meslek yüksekokullarının bünyesinde yürütülen diplomalı eğitim ve öğretim faaliyetine
ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü, 43 üncü, 44 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim: Fenerbahçe Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek yük-

sekokullarını,
b) Birim kurulu: Fenerbahçe Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yük-

sekokulu kurullarını,
c) Birim yöneticisi: Fenerbahçe Üniversitesi bünyesindeki fakültelerde dekanları, yük-

sekokullarda ve meslek yüksekokullarında müdürleri,
ç) Birim yönetim kurulu: Fenerbahçe Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve mes-

lek yüksekokulu yönetim kurullarını,
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d) Bölüm başkanı: Fenerbahçe Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek
yüksekokulu bölümlerinin başkanlarını,

e) Çift ana dal programı: Başarı koşulunu ve diğer koşulları sağlayan öğrencinin Üni-
versitenin iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp iki ayrı diploma alabilmesini
sağlayan programı,

f) Danışman: Öğrencilerin Fenerbahçe Üniversitesindeki eğitim ve öğrenimleriyle il-
gilenmek üzere görevlendirilen akademik personeli,

g) Değişim programları: Yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla pro-
tokol çerçevesinde yürütülen programları,

ğ) GNO: Genel not ortalamasını,
h) Kredi: Bir dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile laboratuvar, uygulama,

atölye, stüdyo ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin yarısından oluşan, ulusal/yerel kre-
disini,

ı) Mütevelli Heyeti: Fenerbahçe Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
i) Mütevelli Heyeti Başkanı: Fenerbahçe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,
j) OİS: Fenerbahçe Üniversitesi Öğrenci İşleri Sistemini,
k) Öğrenci iş yükü: Sınıf içi ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik uygu-

laması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi, ye-
rinde uygulama gibi eğitim-öğretim etkinlikleri için öğrenci tarafından harcanan bütün zamanı
ifade eden Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) değerini,

l) ÖİD: Fenerbahçe Üniversitesi Öğrenci İşleri Direktörlüğünü,
m) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
n) ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemini,
o) Program: Ön lisans veya lisans düzeyinde diploma veren programları, 
ö) Rektör: Fenerbahçe Üniversitesi Rektörünü,
p) Seçimlik ders: Zorunlu dersler dışındaki dersleri,
r) Senato: Fenerbahçe Üniversitesi Senatosunu,
s) Süren çalışma: Yarıyıl/yıl boyunca devam eden, ölçme ve değerlendirmesi yarıyıl/yıl-

sonu değerlendirme dönemi sonuna kadar sürebilecek çalışmayı,
ş) Uluslararası ortak ön lisans/lisans programı: İlgili bilim kurulunun kararı, Senatonun

önerisi ve YÖK’ün onayıyla yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumuyla imzalanan protokol
çerçevesinde açılan programı,

t) Üniversite: Fenerbahçe Üniversitesini,
u) Üniversite Yönetim Kurulu: Fenerbahçe Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ü) Yan dal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen koşulları

taşıması kaydıyla Üniversite içinde ayrı bir lisans programı anlamını taşımayan, diploma prog-
ramı yerine geçmeyen ve belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersin karşılığında sertifika
verilen programı,

v) YNO: Yarıyıl not ortalamasını,
y) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabulü ve Kayıtları

Programların kontenjanları ve öğrenci kabulü
MADDE 5- (1) Programların kontenjanları, Senatonun önerisi, Mütevelli Heyetinin

kararı ve YÖK’ün onayı ile belirlenir.
(2) Programlara;
a) ÖSYM tarafından yerleştirilenler,
b) Özel yetenek sınavında başarılı olanlar,
c) Yurt dışı öğrenci kontenjanından kabul edilenler, 
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ç) Yatay geçiş başvurusu kabul edilenler,
d) Özel öğrenci ve değişim programları kapsamında başvurusu kabul edilenler,
e) YÖK tarafından alınmış özel kararlar ile yerleştirilenler, 
kaydedilir.
(3) ÖSYM ve YÖK tarafından yapılan yerleştirmeler dışındaki kabul ve kayıt ile ilgili

işlemler, ilgili mevzuata, Üniversitenin ilgili düzenlemelerine ve Senato kararlarına göre yapılır.
Yatay geçiş, dikey geçiş, intibak, özel öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenciler
MADDE 6- (1) Yatay geçiş, dikey geçiş, önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması,

intibak, özel öğrenci ve yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin işlemler, ilgili mevzuata, Üniver-
sitenin ilgili düzenlemelerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi
MADDE 7- (1) Değişim programları çerçevesinde Üniversiteye gelen bir öğrencinin

işlemleri, değişim programı çerçevesinde imzalanmış olan anlaşmaya ve ilgili mevzuat hü-
kümlerine göre yürütülür.

Çift ana dal ve yan dal programları
MADDE 8- (1) Çift ana dal ve yan dal programları, ilgili mevzuat hükümleri ve Üni-

versitenin diğer düzenlemelerine göre yürütülür.
Misafir öğrenci
MADDE 9- (1) En az lise son sınıf öğrencisi olan ve bir yükseköğretim kurumuna ka-

yıtlı olmayan kişiler, Üniversiteye misafir öğrenci statüsünde kabul edilebilir ve Üniversitenin
ders programlarında yer alan dersleri alabilirler. Misafir öğrenci kabulü ve kayıtları, Senato ta-
rafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Öğrenim ücreti
MADDE 10- (1) Üniversitede öğretim ücrete tabidir. Bütün programlarda öğrenim üc-

retlerine ilişkin usul ve esaslar ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Mütevelli Heyeti tarafın-
dan belirlenir ve akademik yıl başlamadan ilan edilir.

(2) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süreler içinde öğrenim ücretini ödemekle
yükümlüdür. Öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz, yenilenmez veya don-
durulmaz. Bu durumdaki öğrenci, öğrencilik haklarından yararlandırılmaz. Tam burslu öğren-
ciler bu hükmün dışındadır. Burslara ilişkin diğer işlemler Üniversitenin ilgili düzenlemelerine
göre yürütülür.

(3) Öğrenci, normal öğrenim süresince sorumlu olduğu yarıyılın AKTS ve/veya kredi
yükünün altında ders alması hâlinde, yıllık öğrenim ücretini tam olarak öder.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin AKTS ve/veya kredi ücreti, yıllık öğrenim ücretinden
fazla olamaz. Bu durumda eğitim-öğretim yılı için belirlenen öğrenim ücreti alınır.

(5) Öğrenim ücretlerinin ve ders saati ücretlerinin hesaplanmasında AKTS ve/veya
kredi verilerinin hangisinin ne ölçüde dikkate alınacağına dair usul ve esasları Mütevelli Heyeti
belirler.

(6) Üniversiteye kayıt yaptırılan yıl dikkate alınarak kayıtlı olduğu programı normal
eğitim süresinde tamamlayamayan öğrenci, alacağı dersler için Mütevelli Heyetinin o yıl için
AKTS ve/veya kredi başına belirlediği öğrenim ücretini öder. Öğrencinin alacağı dersler için
ödeyeceği toplam ücretin cari yılın öğrenim ücretini geçmesi durumunda cari yılın öğrenim
ücreti uygulanır.

(7) Çift ana dal ve yan dal öğrencileri, ana dal programlarının normal öğrenim süreleri
içerisinde ana dal programı için ödedikleri öğrenim ücretine ilave olarak öğrenim ücreti öde-
mezler. Çift ana dal veya yan dal programını kayıtlı olduğu ana dalın normal öğrenim süresi
ve ilave bir yıl içerisinde tamamlayamayan öğrenciler alacakları dersler için Mütevelli Heyeti
tarafından AKTS ve/veya kredi başına belirlenen öğrenim ücretini öderler.

(8) Öğrenim ücretini ödeyerek kaydını yenileyen öğrencilere, herhangi bir nedenle Üni-
versiteden ayrılma ve ilişiğinin kesilmesi durumunda Mütevelli Heyetince belirlenen süreler
ve oranlarda öğrenim ücreti iadesi yapılır.
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(9) Üniversiteye kabul edilen özel ve misafir öğrencilerin kayıtlı oldukları derslerin
AKTS ve/veya kredi başına belirlenen öğrenim ücretini ödemeleri gerekir.

(10) Üniversite öğrencileri, özel öğrenci veya değişim öğrencisi olarak ders aldıkları
yarıyıllarda öğrenim ücretlerinin tamamını Üniversiteye öderler. Yaz okulunda özel öğrenci
olarak ders alan öğrenciler, öğrenim ücretlerini ders aldıkları yükseköğretim kurumuna öder-
ler.

(11) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversiteden uzaklaştırma cezası
alan öğrencilerin ödemiş oldukları öğrenim ücretleri iade edilmez.

(12) Yaz okulu öğrenimi, güz ve bahar yarıyılları için ödenen eğitim ve öğretim ücreti
dışında öğrenim ücretine tabidir. Yaz okulu öğrenim ücretini ödeyerek derslere kayıt yaptıran
öğrenciye, Üniversiteden ayrılma veya yaz okulundan çekilme durumunda ücret iadesi yapıl-
maz.

(13) Burslar ile ilgili esaslar Senato kararı ve Mütevelli Heyeti onayı ile belirlenir.
Yeni kayıt
MADDE 11- (1) Öğrenci, Üniversite tarafından belirlenen esaslara göre kaydını yap-

tırır. Bu esaslara uymayan öğrencinin kaydı yapılmaz.
(2) Öğrencilerin ilk kayıt işlemleri, ÖSYM tarafından belirlenen takvime uygun olarak

Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde ÖİD tarafından yapılır.
(3) Kesin kayıt için gerekli şartları taşımadığı anlaşılan, bu şartları sonradan kaybeden,

gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kayıt yaptırdığı tespit edilen öğrencilerin ka-
yıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Kayıt yenileme ve ders kaydı
MADDE 12- (1) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde OİS üzerinden her

yarıyıl kayıt yeniler ve ders kaydı yaptırır.
(2) Kayıt yenileyen öğrenci, geçmiş yarıyılların dersleri öncelikli olmak üzere, ders se-

çimini yapar ve danışmanın onayı ile kesin ders kaydını yaptırır.
(3) Akademik takvimde belirtilen ders kaydı ve ders ekleme/bırakma süreleri içerisinde

yarıyıl ders kaydını yaptırmayan öğrenci, derslere ve sınavlara giremez. Öğrencilik haklarından
faydalanamaz. Bu süre, öğrencinin öğrenim süresinden sayılır.

(4) Bir öğrenci, üçüncü yarıyıldan itibaren ön koşullu dersler hariç olmak üzere, danış-
manın onayını almak koşulu ile her yarıyıl kaydolduğu derslerden en çok iki tanesini bırakabilir
ve bu derslerin yerine yeni dersler alabilir.

(5) Önceki yarıyıllardaki dersleri tekrarlamak mecburiyetinde olan bir öğrenci, bu ders-
leri kayıt olduğu yarıyılda alması gereken derslerle birlikte alır ancak öğrencinin bu şekilde
alabileceği derslerin toplam AKTS değeri en fazla 45 olur.

(6) GNO’su en az 3,00 olan öğrenci, kayıt yaptıracağı yarıyıldaki toplam AKTS değe-
rinin 45’i aşmaması şartıyla üst sınıflardan derslere danışman onayıyla kaydolabilir. Üst sınıf-
lardan alınan derslerin başarı notları, genel not ortalamasına dâhil edilir. Üst sınıflardan ders
almaya ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından, mali hükümler ise Mütevelli Heyeti tarafından
belirlenir.

(7) Öğrenci, kayıtlı olduğu yarıyılda alacağı dersleri danışmanına onaylatarak OİS üze-
rinden ders kayıt işlemini tamamlar. Kayıt yenileme ve ders kaydı ile ilgili işlemleri yürütmede
öncelikli sorumluluk öğrenciye aittir.

(8) Öğretim planında yer alan bütün dersleri başardığı hâlde staj çalışmasını/klinik uy-
gulamasını ve benzeri bir çalışmayı tamamlamayan öğrenci, yaz okulu hariç olmak üzere bu
çalışması devam ettiği sürece kaydını yeniler.

(9) Kayıt yenilemenin yapılmadığı yarıyıllar da azami öğrenim süresinden sayılır.
(10) Azami öğrenim süreleri içerisinde; ön lisans programlarında iki yıl, lisans prog-

ramlarında dört yıl üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin, Üniversite Yönetim Kurulu kararı
ve YÖK’ün onayı ile ilişikleri kesilebilir.
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(11) Değişim programlarına katılan bir öğrencinin kayıt yenileme işlemi, ilgili birimin
yönetim kurulu kararı ile akademik takvimde belirlenen sürenin dışında da yapılabilir.

(12) Yabancı diller bölümünde zorunlu İngilizce hazırlık programına devam eden ve
güz yarıyılı sonunda İngilizce dil yeterlilik koşullarını yerine getiren öğrenciler ile isteğe bağlı
İngilizce hazırlık programına devam eden öğrenciler, hazırlık programından vazgeçmeleri hâ-
linde isterlerse öğrenim görecekleri programın bahar yarıyılında açılmış olan derslerine kayıt
yaptırabilirler. Bu duruma ilişkin öğrenim ücreti Mütevelli Heyetinin kararı ile belirlenir.

(13) Yabancı diller bölümünde zorunlu İngilizce hazırlık programını başarı ile tamam-
layan öğrenciler ile isteğe bağlı İngilizce hazırlık programına katılan öğrenciler, istedikleri tak-
dirde hazırlık programı sonundaki yaz okulu döneminde kayıtlı oldukları eğitim-öğretim prog-
ramının ilk yılı derslerinden ders alabilirler.

Dersten çekilme
MADDE 13- (1) Öğrenciler, ders ekleme ve bırakma süresi bittikten sonra akademik

takvimde belirtilen son tarihe kadar, kayıt oldukları dersten danışmanın görüşü ile çekilebilirler.
Dersten çekilen öğrencilere “W” harf notu verilir. Öğrenim süresince ön lisans programlarında
en çok iki, lisans programlarında en çok dört dersten çekilmek mümkündür.

(2) Dersten çekilme işlemlerinde herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
(3) Dersten çekilme sonucunda bir yarıyılda öğrencinin kayıtlı olduğu ders sayısı üçün

altına düşemez.
(4) Öğrenciler çekildikleri ders yerine aynı yarıyılda bir başka dersi seçemezler.
(5) İngilizce hazırlık programı öğrencileri ile birinci sınıf öğrencileri derslerden çekilme

işlemi yapamazlar. Yaz okulunda dersten çekilme işlemi yapılmaz.
Kayıtların tutulması
MADDE 14- (1) Öğrencilerin öğrenim durumlarının sonraki yıllarda da izlenebilmesi

amacıyla Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından gerekli arşivleme çalışması yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim ile İlgili Esaslar
Öğretim dili
MADDE 15- (1) Bilim alanı bir yabancı dil olan programlar dışında, Üniversitede öğ-

retim dili Türkçedir. Ancak değişim programları ile gelen öğrenciler birim kurulunun önerisi
ve Senatonun onayı ile Üniversitedeki öğretim dillerinden birinde öğrenim görebilir.

Öğretim esasları
MADDE 16- (1) Üniversitede öğretim, ders geçme esasına dayalıdır ve kredili sisteme

göre yürütülür. Ders planında yer alacak dersler, programdan çıkarılacak dersler ve bunların
yerine intibakı yapılacak dersler birim kurulunun önerisiyle Senato tarafından karara bağlanır.

(2) Üniversitede birinci öğretim, ikinci öğretim, açık ve uzaktan öğretim modellerinin
yanı sıra teknolojik gelişmelerin imkân verdiği yöntemlerle öğretim yapılabilir.

(3) Ders planları; Üniversitenin kurumsal öğrenme çıktıları, programların özellikleri
ve öğrenci merkezli öğrenim yaklaşımı esas alınarak, ön lisans programları için Türkiye Yüksek
Öğrenim Yeterlilikler Çerçevesi beşinci, lisans programları için altıncı düzey yeterlilik tanımları
ile Temel Alan Yeterlilik tanımları ve kredi aralıkları göz önünde bulundurularak, öğrencilerin
ilgili programı başarı ile tamamladıkları zaman kazanmış olmaları beklenen bilgi, beceri ve
yetkinlik düzeyleri açık bir şekilde belirtilerek tasarlanır ve güncellenir.

(4) Ders planları, ilgili programın amaç ve hedefleri doğrultusunda, program kazanım-
ları, ders ve laboratuvar, ödev, proje, uygulama, atölye, staj, seminer, klinik uygulaması, tez,
teknik gezi ve benzeri diğer öğrenme faaliyetleri ile bunların içerik ve öğrenme çıktıları, öğ-
renme, öğretme, ölçme ve değerlendirme yöntem ve yaklaşımları ile öğrencinin iş yüküne da-
yalı olarak tasarlanır ve her eğitim-öğretim yarıyılı için 30 AKTS değeri olacak şekilde ger-
çekleştirilir.
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(5) Ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemleri çoktan seçmeli testler, doğru-yanlış
testleri, tamamlamalı testler, eşleştirmeli testler, sözlü sınavlar, açık uçlu yazılı sınavlar, kısa
cevaplı sınavlar ve benzeri teknikleri içerebileceği gibi gözlem, mülakat, anekdot kaydı, kontrol
listesi, rubrik (dereceli puanlama ölçeği), portfolyo (kişisel gelişim dosyası), akran değerlen-
dirmesi, öz değerlendirme, performans değerlendirmesi ve proje/ürün/eser değerlendirme gibi
alternatif ölçme ve değerlendirme araç ve tekniklerini de içerebilir.

(6) Sınavların değerlendirilmesi sırasında kullanılan değerlendirme tekniklerinin ve pu-
anlamanın genel olarak açıklandığı cevap anahtarı ve/veya değerlendirme kriterleri sınav uy-
gulanmadan önce hazırlanır. Sınav uygulandıktan sonra detaylı cevap anahtarı ve/veya değer-
lendirme kriterleri öğrencilerle paylaşılır.

(7) Ders planlarında yer alan derslerin AKTS değerleri, bir öğrencinin tüm eğitim-öğ-
retim etkinliklerine ayırabileceği haftalık azami süre 45 saat ve bir eğitim-öğretim yarıyılındaki
tüm eğitim-öğretim etkinlikleri için ayrılan süre 70 iş günü veya yarıyıl sonu sınav süreleri
hariç 14 hafta kabul edilerek 1 AKTS değeri 25 saat öğrenci iş yüküne karşılık gelecek şekilde
hesaplanmıştır.

(8) Örgün eğitim-öğretim programlarında yer alan ve Senato tarafından uygun görülen
dersler, YÖK’ün belirlediği esaslar çerçevesinde, Senatoca belirlenen esaslara göre tamamen
veya kısmen uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.

Öğretim yılı, yaz okulu ve akademik takvim
MADDE 17- (1) Bir öğretim yılı, yarıyıl sonu sınav süreleri hariç olmak üzere, her biri

en az 70 iş gününü (14 haftayı) kapsayan güz ve bahar yarıyıllarından oluşur.
(2) Senatonun kararı ile yaz okulu açılabilir. Yaz okulu ders dönemi ve bunu takip eden

sınav döneminden oluşur. Yaz okulunda açılan bir dersin toplam saati, o dersin ilgili yarıyıldaki
toplam saatine eşittir. Yaz okulunun süresi ders ve sınav dönemi olmak üzere azami sekiz haf-
tadır. Yaz okulundan ders almak zorunlu değildir. Yaz okulu, normal öğrenim süresinin hesap-
lanmasında dikkate alınmaz.

(3) Bir öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihleri aka-
demik takvimde gösterilir. Akademik takvim Rektörün teklifi ve Senatonun onayı ile kesinlik
kazanır. Senato, sınırlarını açıkça belirlemek kaydıyla acil durumlarda akademik takvimde kıs-
mi değişiklikler yapma konusunda Rektöre yetki devrinde bulunabilir.

(4) Birimlerin önerisi ve Senatonun kararına istinaden bazı dersler, laboratuvar, stüdyo,
atölye ve benzeri uygulamalar ile sınavlar hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya cu-
martesi ve pazar günleri de yapılabilir.

Öğrenim süresi
MADDE 18- (1) Ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere bu öğrenim-

lerini tamamlamaları için tanınan azami süreler; bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç,
kayıt olduğu programa ait derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt
yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın iki yıllık ön lisans programları için dört yıl, dört yıllık
lisans programları için yedi yıl, beş yıllık lisans programları için sekiz yıl ve altı yıllık lisans
programları için dokuz yıldır. Kayıtlı olduğu programdan bu sürelerin sonunda mezun olama-
yanlar, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddelerinde belirtilen koşullar çerçevesinde
ilgili yarıyıla ait öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt
yaptırabilir. Bu durumdaki öğrenciler ders, uygulama, staj, sınav ve benzeri uygulamalara ka-
tılabilir. Bu öğrenciler, azami süreyi aşmamış öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandı-
rılmaz ancak öğrencilik statüleri devam eder.

(2) Öğrenim süresi ve azami öğrenim süresi sonunda tanınacak ek sınav haklarına ilişkin
olarak 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesindeki hükümler uygulanır.

(3) Dikey geçiş ile yerleşen öğrencinin mezuniyet koşullarını sağlamak üzere alacağı
ek ders/dersler için geçecek süre, azami öğrenim süresinden sayılır.
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(4) Değişim programları kapsamında yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarında ge-
çirilen yarıyıllar azami öğrenim süresine dâhildir.

(5) Üniversiteden belirli bir süre uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza aldıkları
süre azami öğrenim süresinden sayılır.

(6) Üniversite içinden ve Üniversite dışından yatay geçiş yoluyla eş değer programlara
kayıt yaptıran öğrencilerin daha önceki programda geçirdikleri süreler azami öğrenim sürelerine
dâhil edilir.

(7) Eğitim gördüğü programdan farklı bir programa merkezi yerleştirme puanıyla yatay
geçiş yapan öğrencilerin azami süreleri, geçiş yaptıkları programa intibakları sonrasında intibak
edildikleri yıl veya yarıyılın süreleri, programın azami süresinden çıkartılarak hesaplanır.

Kredi ve not transferi
MADDE 19- (1) Kredi ve not transfer talebinde bulunan bir öğrenci, Üniversiteye kesin

kayıt yaptırdığı ilk yarıyıl, ders kayıt döneminde kredi ve not transferine esas oluşturabilecek
belgeleri bir dilekçeyle birlikte kayıtlı olduğu birim sekreterliğine teslim eder. Öğrenci belirtilen
süre sonrasında kredi ve not transfer talebinde bulunamaz. Birim yönetim kurulu, Senato tara-
fından belirlenen esaslara göre öğrencinin kredi ve not transferlerine ilişkin taleplerini tüm öğ-
renim süresini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlar. Bu karar
sonrası öğrenciler muaf olunan dersi/dersleri Üniversitedeki öğrenim sürelerince tekrar ala-
mazlar.

(2) Değişim programlarıyla yurt içinde veya dışında başka bir yükseköğretim kurumuna
giden, yatay veya dikey geçiş yapan ya da çift ana dal programında öğrenimine devam eden
bir öğrencinin kredi ve not transferi ilgili mevzuat çerçevesinde karara bağlanır.

(3) Dikey geçiş ile yerleşen bir öğrencinin GNO’su, ön lisans programından alınan ve
lisans programında intibakı yapılan dersler ile lisans eğitimi sırasında alınan dersler üzerinden
hesaplanır.

Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alma
MADDE 20- (1) Üniversite diploma programlarına kayıtlı bir öğrencinin diğer bir yük-

seköğretim kurumunda verilen dersleri özel öğrenci veya değişim öğrencisi olarak alması, öğ-
rencinin başvurusu üzerine ilgili birim yönetim kurulunun onayına bağlıdır. Bu konuda işlemler,
24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürü-
tülür.

(2) Öğrencilere, özel öğrenci statüsünde en fazla iki yarıyıl izin verilir ve ders yükü her
bir yarıyıl için bu Yönetmelikte belirtilen normal ders yükünü aşamaz. Yaz okulunda alınan
dersler izin verilen yarıyıl hesabında dikkate alınmaz ve öğrenci yaz okulunda alabileceği ders
yükünün üzerine çıkamaz.

(3) Öğrencinin özel öğrenci statüsünde veya değişim öğrencisi olarak aldığı derslerden
kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerin yerine sayılacak olanlar, bunların kredi,
AKTS ve not uyarlamaları ve bu dersler karşılığında diploma programındaki hangi derslerden
muaf tutulacağı ilgili birim yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Öğ-
rencinin alıp başardığı dersin öğrenim dili, bu ders karşılığında diploma programında muaf tu-
tulacağı dersin öğrenim dili şartına uymak zorundadır.

(4) Özel öğrenci statüsünde ve değişim öğrencisi olarak ders alınan yarıyıllar, öğrenim
süresinden sayılır.

Öğretim programları ve dersler
MADDE 21- (1) Öğretim programları, ilgili programdan mezun olabilmek için başarı

ile tamamlanması gereken teorik ders, laboratuvar, uygulama, tez, proje, staj, klinik uygulama
ve benzeri çalışmalardan oluşur.
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(2) Her diploma programının ders planında yer alacak teorik, laboratuvar, uygulama,
proje, staj ve benzeri derslerin kredi ve AKTS değerleri, bölüm başkanlığınca birim kuruluna
önerilir. Program, birim kurulunda kabul edildikten sonra Senatonun onayı ile kesinleşir.

(3) Öğretim programında yer alan dersler; zorunlu ve seçimlik olmak üzere gruplara
ve alt gruplara ayrılabilir. Her öğrenci, kayıtlı bulunduğu programdaki zorunlu dersleri almakla
yükümlüdür. Öğrenciler, seçmeli dersleri ilgilerine ve danışmanların önerilerine göre kontenjan
dâhilinde kendileri belirler. Belirlenen bu dersler danışman onayı ile geçerlik kazanır.

(4) Seçimlik dersler alt gruplara ayrılarak tüm ders planının %25’lik kredi ve/veya
AKTS değerini kapsayabilir.

(5) Ders, laboratuvar, uygulama ve benzeri faaliyetlerin yarıyıllara veya yıllara göre
dağılımı, haftalık süreleri, kredi/AKTS değeri ve varsa koşulları birim kurulunun kararı ve Se-
natonun onayı ile kesinleşir.

(6) Bir derse kayıt olabilmek için daha önce başarılmış olması gereken ders ön koşullu
derstir. Ön koşullu dersler ilgili bölüm başkanlığı tarafından birim kuruluna önerilir ve kurulun
kararı Senato onayından sonra kesinleşir. Ön koşullu dersler eğitim-öğretim programında be-
lirtilir. Ön koşullu ders uygulamasının başlatılmasına ilişkin kararlar, başka bir hüküm bulun-
madıkça bir sonraki akademik yılda yürürlüğe girer.

(7) Staj çalışmaları, klinik uygulamalar, mezuniyet projesi, bitirme çalışması ve benzeri
süren çalışmalar birimler tarafından, her programın özelliğine göre hazırlanan esaslara göre
yürütülür.

Yabancı dil öğretimi
MADDE 22- (1) Yabancı dilde öğretim ve yabancı dil öğretimi esasları Senato tarafın-

dan belirlenir.
(2) Öğrencinin, yabancı dilde öğretim yapılan veya zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı

bulunan programa başlayabilmesi için Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan yeterlik sı-
navını başarması veya ilgili dilde olmak kaydıyla YÖK/ÖSYM/Senato tarafından kabul edilen
yabancı dil sınavlarının birinden Senatoca belirlenen puanı alması ya da yabancı dil hazırlık
sınıfına devam ederek en geç iki yıl içinde başarılı olması gerekir. Öğrencilerin hangi düzeyde
eğitim görecekleri Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan seviye tespit sınavı ile belirlenir.

(3) Yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenciler, yabancı dil hazırlık sı-
nıfına kayıt olur. Hazırlık sınıfında birinci yarıyıl sonunda yapılacak yeterlik sınavında başarılı
olan ya da ikinci fıkrada belirtilen yabancı dil sınavlarından birinde Senatoca yeterli görülen
puanı alan bir öğrenci, ikinci yarıyılda yerleştirildiği programda okumaya hak kazanır. Yabancı
dil hazırlık süresi azami iki yıl olup bu süre program süresi ve azami öğrenim süresinden sa-
yılmaz. Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlardaki öğrencinin ikinci yılın so-
nunda da başarısız olması hâlinde kaydı silinir. Ancak bu durumdaki bir öğrenci, aynı adı ta-
şıyan ve öğretim dili Türkçe olan programlara ilgili mevzuata uygun olarak yerleştirilebilir.

(4) Üniversitenin Türkçe öğretim yapılan programlarına kayıt hakkı kazanan bir öğ-
renci, istediği takdirde bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfına devam edebilir. Bu durumdaki
öğrencilerden hazırlık sınıfı öğrenim ücreti alınır. Hazırlık sınıfında geçen bir yıllık süre öğre-
nim süresinden sayılmaz. İsteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler,
bir yılın sonunda kayıt hakkı kazandıkları programa devam ederler.

(5) Yabancı dil öğretimine ilişkin diğer hususlar 2547 sayılı Kanunun 49 uncu madde-
sine, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurum-
larında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına uygun olarak yapılır.

(6) Öğretim dili Türkçe olan programlara kabul edilen Türkçe bilmeyen öğrencilerin
öğrenimlerine başlayabilmeleri için “TÖMER B2” veya eşdeğer puana sahip olmaları gerekir.
Öğrenciler, Türkçe dil seviyelerini Fenerbahçe Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve
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Araştırma Merkezinin yapacağı seviye tespit sınavından veya Türkiye’deki diğer yükseköğre-
tim kurumlarından ya da Yunus Emre Enstitüsünden alacakları dil belgeleri ile ispatlamalıdırlar.
B2 dil seviyesine sahip olmayanlar, Üniversite bünyesinde açılan Türkçe hazırlık sınıfına baş-
latılırlar. Bu durumdaki öğrencilerden hazırlık sınıfı öğrenim ücreti alınır. Hazırlık sınıfında
geçen bir yıllık süre öğrenim süresinden sayılmaz.

(7) Bu madde hükümleri yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler ile özel öğ-
renciler hakkında da uygulanır.

Danışmanlık
MADDE 23- (1) Üniversiteye kaydını yaptıran her öğrenci için ilgili bölüm/program

başkanlığınca, bölümün öğretim elemanları arasından birinci yarıyıl ders kayıtları öncesinde
bir danışman atanır.

(2) Danışman, öğrenim süresi boyunca öğrenciyi izler, mesleki gelişimi, kariyeri ve
ders seçimi konularında bilgilendirir ve ders durumunu öğrenci ile birlikte değerlendirerek öğ-
rencinin ders seçimine onay verir.

(3) Danışman, ders kayıt dönemi ve ders ekleme/çıkarma haftası süresince haftalık
programını ve ofisinde bulunacağı saatleri ilan eder. Geçerli bir mazereti nedeniyle Üniversitede
bulunamayacak olan danışman, durumunu bölüm başkanlığına bildirir ve öğrencilere OİS üze-
rinden duyurur. Bölüm başkanı gerekli görmesi hâlinde danışman hocanın yerine başka bir öğ-
retim elemanını geçici olarak görevlendirebilir.

(4) Danışman, öğrencilerin öğrenimleri süresince akademik başarı durumunu takip
eden, öğrencinin başarısını ve gelişimini destekleyen, akademik birimler ve öğretim eleman-
larıyla koordinasyon içerisinde çalışan ve danışmanlık yaptığı öğrencisi ile her yarıyıl ders
kayıt dönemi hariç en az bir kez görüşen öğretim elemanıdır.

Stajlar ve klinik uygulamalar
MADDE 24- (1) Staj ve klinik uygulamalar; öğrenciyi kabul eden kamu kurumları,

meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, özel sektör işletmeleri veya uluslararası kuruluşlarda
Senato tarafından kabul edilen esaslar çerçevesinde yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme

Derslere devam
MADDE 25- (1) Öğrencinin derslere, laboratuvarlara, uygulamalara ve öğretim ele-

manlarınca uygun görülen diğer çalışmalara devam etmesi zorunludur. Senato tarafından aksine
bir karar alınmadıkça devamsızlık sınırlarının belirlenmesi ve öğrencilerin devam durumlarının
izlenmesi ilgili öğretim elemanının sorumluluğundadır. Devam zorunluluğu teorik dersler için
en az %70 ve uygulamalı dersler ile İngilizce hazırlık programı dersleri için en az %80’dir.
Kayıtlı olduğu dersten “A” harf notu alıp başarısız olarak ders tekrarı yapmak zorunda olan
öğrenci için de bu şartlar uygulanır. Öğretim elemanı tarafından devamsızlık sınırını aştığı bel-
gelenen bir öğrenci, o dersin yarıyıl sonu sınavına alınmaz. Bu durumdaki öğrencilerin listesi,
derslerin bitiminden önce son hafta içerisinde OİS’te ilan edilir. “FF”, “FD”, “U” ve not yük-
seltmek amacıyla ders tekrarı yapan bir öğrencide yarıyıl içi ve yarıyıl sonu ölçme ve değer-
lendirme gerekliliklerini yerine getirmek, uygulamalı derslerde uygulamalara katılmak şartıyla
devam mecburiyeti aranmaz.

(2) Öğrenciler derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek, ilgili sınavlara ve
öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdürler.

(3) Yarıyıl sonu sınavı yapılmayan, süren çalışma niteliğinde olan ve belli bir süreç so-
nunda teslim içeren stüdyo dersleri, uygulamalı dersler, staj, klinik uygulama, proje dersleri,
bitirme projesi/tez gibi çalışmalarda devam gerektiren faaliyetler dersi veren ilgili öğretim ele-
manı tarafından tespit edilir, ilgili birimin önerisi ve Senatonun kabulü ile belirlenir.
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(4) Uzaktan öğretim yöntemleri ile verilen derslerde devam zorunluluğu aranmaz.
Uzaktan öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin derslerdeki devam gerektiren faaliyetleri
ilgili bölüm başkanlığı tarafından belirlenir ve yarıyılın ilk haftasında ilan edilir.

(5) Senato tarafından belirlenen esaslara göre sağlık raporu alan öğrencilerin raporlu
olduğu süreler ile spor, kültür, sanat ve bilimsel faaliyetler ile yarışmalar gibi etkinliklerde fa-
külte ve/veya Üniversite tarafından görevlendirilen öğrencilerin bu etkinliklere ve bunların ha-
zırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler,
devam süresinin hesabında dikkate alınmaz. Her durumda devamsızlık ve/veya izin toplamı,
toplam ders saatinin %50’sini geçemez.

(6) Zorunlu İngilizce hazırlık programında okuyan ve başarısız olan öğrenciler, hazırlık
programını tekrarladıklarında derslere devam şartını yerine getirmek zorundadırlar.

Sınavlar
MADDE 26- (1) Sınavlar; yarıyıl içi/yıl içi sınavları, yarıyıl sonu/yıl sonu sınavı, mua-

fiyet sınavı, mazeret sınavı, üç ders sınavları, ek sınav, not yükseltme sınavı ve özel yetenek
sınavından oluşur. Yaz okulu dâhil yarıyıl sonlarında bütünleme sınavları düzenlenmez. Sınav-
lara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yarıyıl içi/yıl içi sınavı: Her bir dersten, en az bir yarıyıl içi/yıl içi sınavı yapılır.
Süren çalışma niteliğinde olan ve yarıyıl/yıl süresince devam eden proje, bitirme ödevi, labo-
ratuvar, atölye ve benzeri çalışmaların yarıyıl içi/yıl içi değerlendirmeleri bu sınavın yerine
geçebilir. Süren çalışma niteliğinde olan bu tür çalışmalar için ilgili birim kurul kararları ile
yarıyıl/yıl içi sınavları yapılmayabilir. Kısa sınav, ödev, sunum gibi diğer yarıyıl içi/yıl içi
ölçme ve değerlendirme faaliyetleri, önceden duyurusu yapılarak veya yapılmadan, ilgili öğ-
retim elemanının uygun gördüğü zamanlarda yapılır.

b) Yarıyıl sonu/yıl sonu sınavı: Dersin tamamlandığı yarıyılın/yılın sonunda yapılır.
Ders kaydı yaptırarak devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler, yarıyıl sonu/yıl sonu sı-
navına girerler. Yarıyıl sonu/yıl sonu sınavına girmeyen veya yarıyıl sonu/yıl sonu sınavından
100 puan üzerinden 50 puanın altında puan alan öğrenciler başarısız sayılır. Proje, bitirme ödevi,
laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmalar yarıyıl/yıl süresince devam ediyorsa “süren çalışma”
olarak kabul edilir ve bu tür çalışmalara bağlı olarak yapılan ölçme değerlendirmeler de yarıyıl
sonu/yıl sonu sınavı yerine geçebilir.

c) Muafiyet sınavı: Belirli dersler için yarıyıl başında muafiyet sınavı yapılabilir. Mua-
fiyet sınavı, ilan edilen tarihlerde başvuruda bulunan öğrenciler için Üniversitenin ilgili dü-
zenleme ve kararlarına göre yapılır. Sınavda başarılı olan öğrenciler başarılı oldukları dersler-
den muaf tutulur.

ç) Mazeret sınavı: Mazeretleri nedeniyle yarıyıl içi ve/veya yarıyıl sonu sınavına/sı-
navlarına giremeyen ve mazeretleri birim yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler, sınav
haklarını, birim yönetim kurulunun akademik takvime uygun olarak tespit edeceği tarihte kul-
lanırlar. Yarıyıl içi sınavların mazeret sınavı yarıyıl sonu sınavları başlamadan önce yapılır. Sı-
navlara mazereti nedeniyle giremeyen öğrenci, mazeretini belirten belgeyi en geç sınavların
bitimini takip eden 3 iş günü içinde bağlı bulunduğu birime dilekçe ekinde verir.

d) Üç ders sınavları: Mezuniyet için gerekli şartları sağlamış olduğu hâlde en fazla üç
dersten başarısız olan öğrencilere ilgili birim yönetim kurulu kararı ile bu dersler için sınav
hakkı tanınır. Bu sınavlara giren öğrencinin, o derslere ilişkin başarı durumu sadece bu sınav-
lardan aldığı notlara göre belirlenir. Bu tür öğrenciler; staj, klinik uygulama, proje gibi yüküm-
lülüklerini tamamladıkları takdirde üç ders sınavlarına girebilir. Üç ders sınavları bir akademik
yıl içerisinde güz ve bahar yarıyılları ile yaz okulu dönemi sonunda yarıyıl sonu sınavlarından
sonra düzenlenir. Üç ders sınavlarına ilişkin mali hükümler Mütevelli Heyeti tarafından belir-
lenir.
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e) Ek sınav: Azami süreler sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencilerinden aşağıda
belirtilen şartları taşıyanlara, Senato tarafından belirlenen esaslar ve Mütevelli Heyeti tarafından
belirlenen mali hükümler çerçevesinde ek sınav hakkı verilebilir:

1) Kayıtlı olduğu programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not al-
dığı hâlde GNO’su 2,00’ın altında olması dolayısıyla Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi ihtimali
olan öğrenciler.

2) Hazırlık sınıfı dâhil olmak üzere, derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri
hâlde yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine uygun
olarak yerine getiremedikleri için Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi ihtimali olan öğrenciler.

f) Özel yetenek sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine ve Üniversitenin ilgili düzenleme-
lerine uygun olarak özel yetenekle öğrenci alan veya ders planında özel yetenek gerektiren
dersler bulunan birimlerin, birim kurullarınca belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

g) Not yükseltme sınavı: Tüm derslerden başarılı olmuş ancak mezuniyet için gerekli
şart olan en az 2,00 GNO’yu sağlayamayan öğrencilere GNO’larını en az 2,00 veya üzerine
yükseltmeleri için ilgili birim yönetim kurulu kararı ile seçecekleri en fazla bir dersten güz ve
bahar yarıyılları ile yaz okulu dönemi sonunda yarıyıl sonu sınavlarından sonra bir sınav hakkı
tanınır. Not yükseltme sınavında alınan not dersin nihai notu olarak transkripte işlenir. Not
yükseltme sınavında başarılı not aldığı hâlde 2,00 GNO’yu sağlayamayan öğrenciler takip eden
yarıyıl sonu sınavları sonrasında istedikleri bir dersten not yükseltme sınavına tekrar girebilirler.
Staj, klinik uygulama, proje gibi yükümlülükleri olan derslerden not yükseltme sınavına giri-
lemez. Not yükseltme sınavına ilişkin mali hükümler Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(2) Ortak kodlu ve çok gruplu derslerin sınavları eş zamanlı yapılabilir. Bu derslerin
değerlendirilmesi ise her ders için ayrı ayrı yapılabileceği gibi bazı veya tüm dersler için Senato
kararı ile ortak yapılabilir.

(3) Sınav kâğıtları, sınavın veriliş tarihinden itibaren iki yıl süreyle ilgili birim yöne-
timlerince saklanır, ikinci yılın sonunda imha edilir.

(4) Sınava girmeye hakkı olmadığı hâlde sınava giren öğrencilerin sınav notları geçersiz
sayılır.

(5) Sınavlar, ilgili birimler tarafından belirlenen ve duyurulan sınav uygulama esaslarına
göre yapılır. Öğrenciler; sınav salonunda, sınav yeri ve çevresinde sınav görevlileri tarafından
yönetilen sınav düzenine uymak zorundadırlar. Hangi mazeretle olursa olsun sınav düzenine
uymayan, sınav düzeninin sağlanmasını engelleyen veya geciktiren, sınavın sağlıklı yapılmasını
zorlaştıran tutum ve davranışta bulunan öğrenciler sınava alınmaz veya sınavda tutulmaz. Bu
öğrenciler hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve ilgili diğer
mevzuat hükümleri uygulanır.

Başarı notları ve katsayıları
MADDE 27- (1) Başarı notu; o derse ait yarıyıl içi/yıl içi sınavlar, kısa sınavlar, arazi

çalışması, uygulama, ödev, sunum, süren çalışma, proje, atölye, seminer, derse devam, derse
katılım, laboratuvar, sergi, gösteri, resital, konser, temsil, gösterim ve benzeri yarıyıl içi/yıl içi
ölçme değerlendirmelerinden uygun olanlarının yanı sıra yarıyıl sonu/yıl sonu ölçme değer-
lendirmesi ile belirlenir.

(2) Her yarıyılın/yılın başlangıcından iki hafta önce o yarıyılda/yılda açılacak derslere
ilişkin yarıyıl içi/yıl içi ölçme değerlendirmelerinin türü, sayısı ve dersin başarı notuna katkı-
sının hangi oranlarda olacağı ve yarıyıl sonu/yıl sonu ölçme değerlendirmesine ait diğer şartlar
dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir, ders izlencesi ile OİS’te tanımlanır ve öğ-
rencilere eğitim-öğretim yarıyılı/yılı başında duyurulur.

(3) Bir dersin başarı notu yarıyıl/yıl içi ölçme değerlendirmelerinin ve yarıyıl sonu/yıl-
sonu ölçme değerlendirmelerinin ağırlıklı ortalamasına göre belirlenir. Toplam başarı oranının
%50’si yarıyıl/yıl içi ölçme değerlendirmelerinin oranı, diğer %50’si ise yarıyıl sonu/yıl sonu
ölçme değerlendirmelerinin oranıdır.
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(4) Başarı notları harflerle ifade edilir. Başarı notları, 100’lük not aralığı ve bunların
katsayı değerleri aşağıda gösterilmiştir:

(5) Bir dersten “AA”, “BA”, “BB”, “CB”, “CC”, “DC”, “DD”, “S”, “E” harf notların-
dan birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır.

(6) Bir dersten “FD”, “FF”, “U”, “A” harf notlarından birini alan öğrenci, o dersten ba-
şarısız sayılır. Dersin devam yükümlülüklerini yerine getiremeyen öğrencilerin “A” harf notu,
not ortalamaları hesabında “FF” harf notu işlemi görür.

(7) Öğrencinin akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde dersten çekilmesi duru-
munda öğrencinin çekildiği dersleri transkriptinde tanımlamak için “W” harf notu kullanılır.

(8) Değerlendirme süreci tamamlanmamış, harf notu girilmemiş olan ders için geçici
olarak “I” harf notu verilir. Süresi içerisinde dönüştürülmeyen “I” harf notu ilişkili olduğu ders
için “FF” harf notuna dönüştürülür.

(9) Başka yükseköğretim kurumlarından geçiş yapmış veya değişim programlarına ka-
tılmış öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerden, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca eş
değerliği kabul edilenlere harf notu verilir.

(10) Staj, klinik uygulama ve benzeri çalışmalar kredisiz ise öğrencinin başarı duru-
muna göre “S” veya “U” harf notundan biri verilir, kredili ise öğrencinin başarı durumuna göre
“AA”- “FF” arasındaki harf notlarından biri verilir.

(11) Yarıyıl sonunda en az 24 AKTS değerinde dersten geçer not almak ve başarısız bir
dersi olmamak koşuluyla GNO'su 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler “onur öğrencisi”; 3,50
ve üstünde olan öğrenciler ise “yüksek onur öğrencisi” olarak nitelendirilir. Bu niteleme öğ-
rencinin transkriptinde belirtilir. Ayrıca bu öğrencilere mezuniyetlerinde “onur” veya “yüksek
onur” belgesi verilir. Onur ve yüksek onur belgesi ana dal programından mezuniyete hak ka-
zanıldığında verilir, çift ana dal programı mezuniyeti için onur ve yüksek onur belgesi verilmez.
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre disiplin cezası almış
olan öğrenciler için onur veya yüksek onur belgesi düzenlenmez.
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Notların ilan edilmesi
MADDE 28- (1) Öğretim elemanları, öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesine

yönelik yarıyıl içi ve yarıyıl sonu bütün çalışma sonuçlarını OİS üzerinden ilan etmekle yü-
kümlüdürler.

(2) Bir dersin yarıyıl sonu başarı listesi OİS’in öğretim elemanlarına açık olduğu süre
içinde verilerek kesinleşir ve akademik takvimde belirtilen süre içinde öğretim elemanı tara-
fından ilgili birime teslim edilir.

Notlara itiraz
MADDE 29- (1) Notlara itiraz, sınav sonuçlarının OİS sayfasında ilanını izleyen 3 iş

günü içinde öğrencinin kaydının bulunduğu birime yazılı başvuru ile yapılır. Bu süreyi geçi-
renler itiraz hakkını kaybetmiş olur. İtiraz üzerine sınav kâğıdı, dersin öğretim elemanı tara-
fından itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 3 iş günü içinde incelenir; sonuç yazılı ve ge-
rekçeli olarak ilgili birim yönetimine bildirilir. İlgili birim yöneticisi gerektiğinde, sınav kâğı-
dının incelenmesi için dersin öğretim elemanı ve ilgili iki öğretim elemanından oluşan üç kişilik
bir komisyon kurabilir. Komisyon, incelemesini itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 10
gün içinde sonuçlandırır. İtiraz sonucu ilgili birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanarak
ÖİD’e bildirilir ve ayrıca 3 iş günü içinde itirazda bulunan öğrenciye duyurulur. Bildirimler
için ayrıca tebligat yapılmaz.

Not ortalamaları
MADDE 30- (1) Öğrencinin başarı durumu her yarıyıl sonunda YNO ve GNO ile be-

lirlenir.
(2) Not ortalaması, not ortalamasına katılan her dersin AKTS değeriyle o dersten alınan

notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam AKTS değerine
bölünmesiyle bulunur. Bu işlem, bir yarıyılda harf notu oluşan dersler için yapılırsa YNO; öğ-
rencinin kayıtlı olduğu öğretim programına başlamasından itibaren harf notu oluşmuş tüm ders-
ler için yapılırsa GNO elde edilir. Not ortalamaları virgülden sonra iki basamaklı olarak gös-
terilir.

(3) Herhangi bir yükseköğretim kurumuna devam ederken bölüm/program değiştiren
öğrencinin GNO’su, önceki bölümünde/programında aldığı ve intibakı yapılan derslerin harf
notları ile devam etmekte olduğu bölümde/programda harf notu oluşan tüm dersleri dikkate
alınarak hesaplanır.

(4) Not ortalaması hesaplanırken tekrar edilen zorunlu dersin en son not ve AKTS de-
ğeri; seçmeli bir dersin tekrar veya o dersin yerine başka bir dersin alınması durumunda ise en
son alınan dersin notu ve AKTS değeri esas alınır.

(5) Not ortalamalarının hesaplanmasında “AA”dan “FF”ye kadar olan notlar hesaba
katılır. GNO’nun hesaplanmasında, tekrar edilen derslerden en son alınan not dikkate alınır.

(6) Öğrencinin başarılı sayılması için GNO’sunun en az 2,00 olması gerekir. Yaz oku-
lundan ders alınması durumunda GNO, derslerin yaz okulunda oluşan harf notları dikkate alı-
narak hesaplanır.

(7) Her yarıyıl sonunda 2,00 GNO’yu sağlayamayan öğrenciye OİS üzerinden akade-
mik yetersizlik uyarısı yapılır.

Ders tekrarı
MADDE 31- (1) Öğrenciler “FD”, “FF”, “U” ve “A” harf notu aldıkları dersleri, açıl-

dıkları ilk yarıyılda tekrar almak zorundadırlar. Öğrenciler çekildikleri dersler zorunlu dersler
kapsamında ise bu dersleri de açıldıkları ilk yarıyılda tekrar almak zorundadırlar.

(2) Başarı sağlanamayan seçimlik dersin yerine programda yer alan başka bir seçimlik
ders alınabilir.

(3) Öğrenciler, GNO’larını yükseltmek amacıyla daha önceki yarıyıllarda aldıkları ders-
leri tekrarlayabilirler. Mezuniyet şartlarını sağladığı hâlde, GNO’sunu yükseltmek için öğre-
nimlerine ders alarak devam etmek isteyen öğrencilere, yarıyıl sonu sınavlarının açıklandığı
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tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde yazılı olarak ilgili birimlere başvurmaları durumunda,
kendilerine azami öğrenim sürelerini aşmamak kaydıyla daha önce başarmış oldukları dersleri
tekrarlama olanağı verilir. Bu duruma ilişkin mali hükümler Mütevelli Heyeti tarafından be-
lirlenir.

(4) Bütün derslerini başarmış olduğu hâlde GNO’sunu 2,00 düzeyine yükseltememiş
olan öğrenciler, not yükseltme sınav hakkını kullanmadıkları takdirde ders programından seç-
tikleri derslere kayıt olarak GNO’larını en az 2,00 düzeyine çıkarmak mecburiyetindedirler.

(5) Öğrenciler, öğretim programlarındaki değişiklik sonucu ders programından çıkarıl-
mış olan bir dersten başarısız olmaları hâlinde o dersin ait olduğu ders planı içerisinden, başa-
rısız oldukları dersin AKTS değerinden az olmamak koşuluyla başarısız olduğu ders ile eşleş-
tirilen ders/dersleri alırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Mezuniyet Koşulları, Kayıt Silme, Kayıt Dondurma, Kayıt Açtırma ve İlişik Kesme

Mezuniyet, mezun olamayanlara meslek yüksekokulu diploması verilmesi ve meslek
yüksekokuluna intibak

MADDE 32- (1) Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS, 4 yıllık lisans
programında en az 240 AKTS, 5 yıllık lisans programında en az 300 AKTS ve 6 yıllık lisans
programında en az 360 AKTS değerindeki dersleri başarıyla tamamlayan, GNO’su en az 2,00
olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın diploması
ve diploma eki verilir.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, hazırlık sınıfı hariç en az dört yarıyıllık
ön lisans programlarını tamamlayan öğrencilere ön lisans diploması verilir.

(3) Bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlık sınıfı hariç, en az sekiz yarıyıllık bir prog-
ramı başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.

(4) Diploma, Üniversitenin mezuniyet belgelerine ilişkin düzenlemelerine ve ilgili mev-
zuata uygun olarak hazırlanır. Diplomanın üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu programın YÖK
tarafından onaylanmış adı yer alır.

(5) Öğrenciler, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde üst sınıflardan ders alma, ders-
lerden muafiyet, yaz okulundan ders alma ve benzeri uygulamalarla mezuniyet koşullarını nor-
mal öğrenim sürelerinden daha önce yerine getirerek mezun olabilirler. Bu durumda ilgili eği-
tim-öğretim yılının yıllık öğrenim ücreti alınır.

(6) Senato kararları çerçevesinde, öğrencilerin öğrenim süreleri boyunca, bilgisayar,
yabancı dil veya meslekle ilgili diğer formasyon tamamlayıcı alanlarda ulaştıkları aşamayı be-
lirten belgeler de verilebilir.

(7) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre, Devletin şahsiyetine
karşı işlediği cürümler sebebiyle hüküm giyenler ile disiplin cezası alarak yükseköğretim ku-
rumlarından uzaklaştırılanlar hariç olmak üzere, 2547 sayılı Kanun hükümleri uyarınca bir li-
sans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olan öğrencilere öğrenim
gördükleri programda ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak
başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir.

(8) Bir lisans programının en az dört yarıyılının bütün derslerinden veya o lisans prog-
ramının toplam kredisinin veya AKTS değerinin en az yüzde altmışından başarılı olup da lisans
programını tamamlamayan veya tamamlayamayanlar, ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren 6
ay içinde müracaat etmek şartıyla Üniversite bünyesindeki meslek yüksekokullarının benzer
ve uygun programlarına intibak ettirilebilirler. Ancak bu durumda olanların, 5237 sayılı Kanuna
göre, Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümler sebebiyle hüküm giymemiş ve disiplin cezası
alarak yükseköğretim kurumlarından uzaklaştırılmamış olmaları şarttır.
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Kayıt silme
MADDE 33- (1) Aşağıda belirtilen hâllerde birim yönetim kurulunun kararı ile öğren-

cinin kaydı silinir:
a) Yetkili sağlık kurumu tarafından verilen sağlık raporu ile belgelenen ruhsal hastalıklar

nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceği anlaşılmış olmak.
b) Kesin kayıt işlemini usulüne uygun olarak yaptırmamak.
c) Kesin kayıt hakkı kazanmadığı sonradan anlaşılmak.
ç) Kesin kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmamakla birlikte, birim yönetim kurulunca

mazereti kabul edilmemek.
d) 2547 sayılı Kanunda belirtilen ve kayıt silmeyi gerektiren diğer hâllerdeki öğrenci-

lerden olmak.
e) Kendi isteği ile kayıt sildirmek.
(2) Herhangi bir nedenle başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapmış olan öğren-

cilerin kayıtları ilgili yükseköğretim kurumundan gelen öğrenci kesin kayıt yazısı üzerine si-
linir.

(3) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencinin, kayıt yaptırdığı tarihten itibaren ilk ya-
rıyıl sonuna kadar olan süre içerisinde Üniversiteden ayrılmak istemesi durumunda ilgili yarıyıl
için ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretini ödemesi gerekir ve ödenen öğrenim ücretinden
iade yapılmaz.

(4) Öğrencinin kayıt, kayıt yenileme ve ders ekleme-bırakma süreleri içinde Üniversi-
teden ayrılması durumunda, ilgili yarıyılda kayıtlı olduğu dersler, kayıtlarından düşürülür. Bu
sürenin bitiminden sonra Üniversiteden ayrılan öğrencilerin, yarıyıl sonu başarı notu oluşmamış
olan dersleri için dersten çekilme işlemi yapılır. Yarıyıl sonu başarı notu oluşmuş ise dersler,
notlarıyla birlikte kayıtlarına geçirilir.

(5) Posta yoluyla kayıt sildirme işlemi yapılamaz. Kayıt sildirmek için öğrencinin veya
kanuni temsilcisinin yazılı müracaatı gerekir.

(6) Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler, kayıt sildirme başvurusunun yapıldığı yarıyıl/yıl-
dan önceki tüm mali sorumluluklarını yerine getirmek zorundadırlar. Bu öğrencilerin Üniver-
siteye karşı herhangi bir yükümlülüğünün olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite ta-
rafından sağlanan eşya ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmesi gerekir.

(7) Kaydı silinen öğrencilere, talepleri hâlinde Üniversitede aldıkları dersleri ve bunlara
ait not durumlarını gösteren belge verilir.

Kayıt dondurma ve kayıt açtırma
MADDE 34- (1) Aşağıda belirtilen nedenlerin ortaya çıkması veya öğrenci tarafından

belgelendirilmesi hâlinde, öğrencinin kaydı birim yönetim kurulunun kararı sonrasında Üni-
versite Yönetim Kurulunun kararı ile dondurulabilir:

a) Hastaneden alınan heyet raporu ile belgelenmiş sağlık sorunu olması.
b) YÖK kararı ile öğrenime ara verilmesi.
c) Doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda olması.
ç) Eşinin veya birinci dereceden kan yahut sıhri hısımlarının ağır/acil hastalığı dolayı-

sıyla onlara bakacak başka kimsenin bulunmaması ya da birinci dereceden kan yahut sıhri hı-
sımlarının bulunmaması nedeniyle kardeşinin ağır/acil hastalığı dolayısıyla ona bakmak mec-
buriyetinde olması.

d) Tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması.
e) Tutukluluk hâli.
f) Öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya Üniversiteden çıkarılmasını gerektirmeyen mah-

kûmiyet hâli.
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g) Eşinin veya birinci dereceden kan yahut sıhri hısımlarından birinin şehit olması veya
bakıma muhtaç olacak şekilde yaralanarak gazi olması.

ğ) Birim yönetim kurulunun kabul edeceği diğer nedenler.
(2) Kayıt dondurma talebinin değerlendirmeye alınabilmesi için öğrencinin ders kaydını

ilgili yarıyıl/yıl için yaptırmış olması ve birinci fıkrada belirtilen nedenlerden herhangi birinin
ortaya çıktığı tarihten itibaren 30 gün içinde kayıt dondurma talebiyle doğrudan veya kanuni
temsilcisi vasıtasıyla ilgili birime başvurması gerekir. Öğrenci haklı ve geçerli nedenleri ka-
nıtlayan belgelerini başvuru sırasında eklemek zorundadır. Başvurular ilgili birim yönetim ku-
rulu tarafından karara bağlanır.

(3) Bir seferde azami kayıt dondurma süresi iki yarıyıldır. Toplamda en fazla dört yarıyıl
için kayıt dondurulabilir. Zorunlu hâllerde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler uza-
tılabilir. Askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet durumlarında ise bu hâllerin süresi kadar kayıt
dondurulabilir.

(4) Kayıt dondurma nedeninin devam etmesi veya birinci fıkrada yer alan başka bir ne-
denin ortaya çıkması hâlinde kayıt dondurma süresi aynı usulle azami süreye kadar uzatılabi-
lir.

(5) Öğrenci, mazeretinin kayıt dondurma süresinden önce sona ermesi hâlinde birim
tarafından belirlenen yükümlülükleri yerine getirerek kaydının açılmasını talep edebilir.

(6) Kayıt donduran öğrencilere uygulanacak kurallar şunlardır:
a) Öğrenci, kayıt dondurmuş olduğu sürede başka bir kurumdan almış olduğu dersleri

Üniversitedeki öğretim programına transfer edemez.
b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre uzaklaştırma cezası

alan öğrenciler kayıt donduramaz.
(7) Kayıt dondurma hâlinde öğrencinin 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde ön-

görülen azami öğrenim süresi işlemez. Kayıt dondurulan süreler zarfında öğrenciye giremediği
laboratuvar, uygulama, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları için tekrarlama hakkı verilmez. Ka-
yıtları dondurulmuş öğrenciler, sürenin bitiminde yarıyıl kayıtlarını yenileyerek öğrenimlerine
kaldıkları yerden devam ederler.

(8) Sağlık nedeni ile kayıtlarını dondurmuş olan öğrenciler, süresinden önce veya sü-
renin sonunda kayıt açtırmak isterlerse sağlık durumlarının düzeldiğini sağlık raporu ile bel-
gelendirmek zorundadırlar.

(9) Kayıt dondurulduğunda öğrencilerin Üniversiteye girişte verdiği belgeler kendisine
iade edilmez.

(10) Öğrenciler kayıt dondurdukları süre içerisinde Üniversite tarafından verilen burs-
lardan yararlanamaz.

(11) Kayıtlarını donduran öğrencilerin öğrenim ücreti Mütevelli Heyeti tarafından be-
lirlenir.

(12) Kayıt dondurma işlemi tamamlanan öğrencilerin ilgili yarıyılda almış oldukları
dersler, kayıtlarından düşürülür.

İlişik kesme
MADDE 35- (1) Başarısız olan veya Üniversiteden çıkarma cezası alan ya da mezun

olmak suretiyle Üniversiteden ayrılan öğrencilerin diplomalarını veya dosyalarındaki kendi-
lerine ait belgeleri alabilmeleri için Üniversite tarafından belirlenen ilişik kesme işlemlerini
eksiksiz tamamlamaları gerekir.

(2) Öğrencinin kayıt, kayıt yenileme ve ders ekleme-bırakma süreleri içinde Üniversi-
teden ilişiğinin kesilmesi durumunda, ilgili yarıyılda kayıtlı olduğu dersler, kayıtlarından dü-
şürülür. Bu sürenin bitiminden sonra Üniversiteden ilişiği kesilen öğrencilerin, yarıyıl sonu
başarı notu oluşmamış olan dersleri için dersten çekilme işlemi yapılır. Yarıyıl sonu başarı notu
oluşmuş ise dersler, notlarıyla birlikte kayıtlarına geçirilir.
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(3) Herhangi bir sebeple Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencinin Üniversiteye karşı her-
hangi bir yükümlülüğünün olmaması, ilişiğinin kesildiği yarıyıl/yıl dahil önceki tüm mali so-
rumlulukları yerine getirmesi ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan eşya
ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmesi gerekir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 36- (1) Üniversitede öğrencilerin disiplin işlemleri, 2547 sayılı Kanun hü-

kümleri ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yürütülür.
Tebligat
MADDE 37- (1) Öğrencilere resmî olarak yapılması gereken her türlü tebligat ilgili

mevzuat hükümlerine göre, öğrenci için Üniversite tarafından oluşturulmuş olan elektronik
posta adresine ve öğrencilerin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adrese iadeli ve taah-
hütlü olarak yapılır. İadeli ve taahhütlü posta yerine fakültede imza karşılığı yapılan tebligat
da geçerlidir. Öğrenciler, Üniversite tarafından kendilerine sağlanan elektronik posta adresine
gönderilen iletileri izlemek ve her kayıt döneminde iletişim bilgilerini güncellemekle yüküm-
lüdürler.

(2) Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adresi değiştirdikleri hâlde bunu Öğrenci
İşleri Direktörlüğüne bir hafta içerisinde yazılı olarak bildirmeyen veya yanlış ya da eksik bil-
diren öğrenciler, mevcut adreslerine tebligat yapılması hâlinde kendilerine tebligat yapılmadı-
ğını iddia edemez.

(3) Öğrenciye ulaşılamayan durumlarda yazılı olarak Üniversite içinde öğrenciler için
ayrılmış resmî ilan panolarında yapılmış duyurular da tebligat yerine geçer.

Hüküm bulunmayan hâller ve tereddütlerin giderilmesi
MADDE 38- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile YÖK, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
(2) Bu Yönetmelik hükümlerin uygulanması sürecinde ortaya çıkabilecek tereddütleri

gidermeye ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce herhangi bir ön lisans ve lisans
programına kayıt yaptıran öğrencilerin bu Yönetmeliğe intibakı sürecinde ortaya çıkacak so-
runları çözmeye, ilgisine göre Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, Rektör, birim kurulu, birim
yönetim kurulu ve bölüm başkanlığı yetkilidir.

(3) Bu Yönetmelikte verilen yetkilerin kullanılması hususunda öğretim elemanları veya
danışmanlar ile program/anabilim dalı başkanlığı arasındaki ihtilafları çözmeye bölüm baş-
kanlığı, öğretim elemanları veya danışmanlar ile bölüm başkanlığı arasındaki ihtilafları çöz-
meye birim yönetim kurulu, program/anabilim dalı başkanlığı ile bölüm başkanlığı arasındaki
ihtilafları çözmeye birim yönetim kurulu, bölüm başkanlığı ile birim yönetim kurulu arasındaki
ihtilafları çözmeye birim kurulu yetkilidir. İhtilafların çözümü hususunda bu fıkra ile yetki ve-
rilen birim, taraflardan birinin veya her ikisinin yazılı başvurusu hâlinde tarafların görüşünü
yazılı olarak aldıktan sonra ilgili mevzuata uygun olarak karar verir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 39- (1) 16/8/2020 tarihli ve 31215 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fe-

nerbahçe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Yürürlük
MADDE 40- (1) Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 41- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 5/9/2021 tarihli ve 31589 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Necmettin

Erbakan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü

maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“j) İdare yetkilisi: Akademik birimde görevli dekan/müdür ya da dekan/müdür tarafından

görevlendirilen dekan yardımcısı/müdür yardımcısı, bölüm başkanı, anabilim dalı başkanını,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (h) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Öğrenci, yarıyıl/yıl başında öncelikle alt sınıflarda hiç almadığı, devamsızlıktan

kaldığı veya başarısız olduğu dersleri almak kaydıyla bulunduğu yarıyıl/yıl derslerinden de

alır. Öğrenci bulunduğu yarıyılda, alt yarıyıllarda başarısız olduğu derslerle birlikte (yan dal

ve çift ana dal hariç) toplam 45 AKTS kredisinden fazla ders alamaz. Eğitim-öğretim yılı so-

nunda mezun olabilecek son sınıf öğrencilerinin alabileceği toplam AKTS kredisi hesabına de-

vam zorunluluğu olmayan dersler dahil edilmez. Öğrenci, ders seçimine danışmanının da gö-

rüşünü alarak kendisi karar verir.”

“h) Seçmeli derslerin açılabilmesi için söz konusu derse en az on öğrencinin kayıt yap-

tırması gerekir. Sınıf mevcudu yirmiden az olan programlar ile sanat/icra derslerinde bu sınır

uygulanmaz. Bu derslere kayıt olacak öğrenci sayısının alt ve üst sınırı ilgili yönetim kurulu

kararı ile belirlenir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (e), (ğ) ve (ı) bent-

leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Mazeret sınavı: Mazeret sınav hakkı, mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen

öğrencilere tanınır. Mazeret sınavı başvuruları 18 inci maddede belirtilen süre içinde yapılır.

Mazeret sınavları ve sonuçları en geç genel sınavlardan bir hafta önce tamamlanır. Bunun dı-

şında başka hiçbir sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ara sınavlara girme hakkı olduğu

halde bu sınavlara giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri ilgili yönetim kurul-

larınca kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde, dekanlık veya müdürlükçe ilan

edilen gün, yer ve saatte kullanırlar. Öğrenciler, raporlu oldukları süre içinde sınavlara gire-

mezler. Raporlu olduğu süre içerisinde sınava giren öğrencilerin sınavı geçersiz sayılır.”

“ğ) Öğretim elemanları, ara sınav sonuçlarını genel sınavlar başlamadan en geç 15 gün

önce sisteme girmek ve sınav evrakını idareye teslim etmek zorundadırlar. Genel sınav sonuç-

larının, sınavların bitişinden itibaren Hukuk Fakültesi için en geç 10, diğer akademik birimler

için en geç 5 gün içerisinde ilan edilmesi ve sınav evrakının idareye teslim edilmesi gerekir.

Sınav evrakı olarak kabul edilen uygulamalı sanat eserlerinin ise verilen not ile ilgili açıklamalı

gerekçeleri ve düzenlenen jüri tutanağıyla birlikte idareye teslim edilmesi gerekir.”

“ı) Sınavlar ilgili dekan/müdür tarafından görevlendirilen gözetmen/gözetmenlerle bir-

likte dersin öğretim elemanı gözetiminde yapılır.”
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MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18- (1) Üniversite tarafından belirlenen, haklı ve geçerli bir sebeple mazeret

beyan eden öğrenciler; mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içinde, dekanlığa

veya müdürlüğe mazeretini gösterir belge ile birlikte yazılı olarak başvurmak zorundadır. Bu

süre içinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez. Öğrenciler mazeretli oldukları sürede de-

vamsız sayılırlar. Öğrencilerin sunacağı herhangi bir mazeret devamsızlık konusunda muafiyet

sağlamaz.”

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

—— • ——
Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DENİZ KAPLUMBAĞALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale

Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 3 üncü

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Merkez (PAU-DEKAMER): Pamukkale Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“e) Çeşitli bölgelerde yaralı deniz kaplumbağalarının bakım ve tedavilerinin yapılabil-

diği ilkyardım üniteleri ve tedavi merkezleri açmak, bu merkezlerde gerçekleştirilecek araştırma

ve uygulama faaliyetleri için çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13- (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında

alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar ile çeşitli kurum ve kuruluşlardan sağlanacak

olan her türlü araç ve gereç Merkezin kullanımına tahsis edilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğe 14 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde

eklenmiştir.

“Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14/A- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.”

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinden:
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER 

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Başlangıç Hükümleri

Amaç 
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veteriner

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları, yö-
netim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Sağlık

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 
b) Dekan: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanını, 
c) Hayvan Hastanesi Müdürü: Bu Yönetmelikte belirtilen ve Müdür (Başhekim) tara-

fından verilen idari ve mali nitelikte görev ve sorumlulukları yerine getirmek üzere Merkezde
görevlendirilen Hayvan Hastanesi Müdürünü, 

ç) Merkez (Hastane): Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama
ve Araştırma Merkezini, 

d) Müdür (Başhekim): Merkezin Müdürünü, 
e) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını, 
f) Rektör: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörünü, 
g) Senato: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Senatosunu, 
ğ) Üniversite: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesini, 
h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları 
MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır: 
a) Merkeze başvuran acil ve diğer hasta hayvanlara modern poliklinik ve klinik sağlık

hizmeti sunmak. 
b) Veteriner hekim ve veteriner sağlık personeli eğitimlerine katkı sağlamak.  
c) Bilimsel uygulama ve araştırma yapma olanağı sağlamak amacıyla Veteriner Fakül-

tesi ve Üniversite bünyesindeki veteriner sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda eğitim-öğretim
veren fakülte, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere diğer
birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. 
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ç) Veteriner eğitim ve sağlık hizmetlerini etkinleştirmek, verimliliğini ve niteliğini ar-
tırmak.  

d) Üniversite öğrencilerinin; sağlıklı yaşam ve hayvan sevgisi bilinci kazanmalarını ve
bu alandaki projelerde etkin görev almalarını sağlamak ve bu alanda çalışmak isteyenleri des-
teklemek.

e) Bilimsel uygulama ve araştırmaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için araştırma
koşullarını hazırlamak. 

f) Hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların tespiti ve kontrolünde etkin rol oynamak.
g) Merkezin stratejik planı ve hedefleri çerçevesinde modern hastane işletme yönetimi

ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak ve kaliteli hayvan sağlık hizmeti verilmesini sağla-
mak. 

Merkezin faaliyet alanları 
MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 
a) Veteriner sağlık hizmeti almak üzere hastaneye getirilen hayvanlara çağdaş, bilimsel

ve etik değerlere bağlı ve güvenilir sağlık hizmeti sunmak. 
b) Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen uygulama, pratik

çalışma ve staj için yer, materyal ve hizmet sağlamak.  
c) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren veteriner hekim ve veteriner sağlık personeli

yetiştiren fakülte ve diğer eğitim-öğretim birimleri öncelikli olmak üzere sağlık araştırma ve
uygulama faaliyetlerine ilişkin altyapıyı hazırlamak. 

ç) Bölgesel ve ulusal alanda hayvan sağlığı ve refahının korunması ve geliştirilmesi
için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirmek. 

d) Özel ve kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları veteriner sağlık isteklerini
ilgili mevzuatı kapsamında karşılamak.

e) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları
doğrultusunda projeler hazırlamak.  

f) Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda meslek içi ve toplumsal eğitim program-
ları, kurslar, seminerler, konferanslar ve kongreler düzenlemek. 

g) Toplumun hayvan sağlığı, hayvan sağlığı ile ilişkili insan sağlığı (zoonoz hastalıklar)
konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla kitap, dergi, broşür ve benzeri yayımlar
yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında tanıtım faaliyetlerinde bulunmak. 

ğ) Merkezin amaçları doğrultusunda, Rektörlüğün ve Merkez organlarının kararlaştır-
dığı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları 
MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 
a) Müdür (Başhekim). 
b) Yönetim Kurulu. 
c) Danışma Kurulu. 
Müdür (Başhekim) ve görevleri 
MADDE 8- (1) Müdür (Başhekim); Üniversitenin Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler

Bölümü öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi
sona eren Müdür (Başhekim) aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. 

(2) Müdür (Başhekim)’ün görevleri şunlardır: 
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek. 
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini belirlemek, toplantıya

başkanlık etmek, Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak.
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c) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini belirlemek, toplantıya
başkanlık etmek, Merkezin hazırladığı uygulama, araştırma ve bu konularla ilgili çalışma plan
ve projelerini değerlendirmek üzere Danışma Kuruluna sunmak, gerektiğinde Danışma Kurulu
toplantılarına ilgilileri davet etmek. 

ç) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Merkez çalışmalarının dü-
zenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Merkezin stratejik plan ve hedefleri doğrul-
tusunda gelişmesi için gerekli tedbirleri almak, gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak. 

d) Merkeze bağlı idari, sağlık ve teknik olmak üzere tüm Merkez personelinin yönetim,
koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yapmak. 

e) Merkezin mesai sonrası çalışma, nöbet ve yönetim hizmetleri ile ilgili düzenlemeleri
yapmak ve uygulanmasını sağlamak. 

f) Merkez hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal ve hizmet alımı ile
cihaz ve diğer demirbaş malzeme temin ve bakım-onarım ihtiyaçları ile bina bakım-onarım ih-
tiyaçlarını tespit etmek. 

g) Merkeze alınacak her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin ilgili mevzuat çerçe-
vesinde giriş-çıkış işlemlerinin yapılması ile kurulacak muayene kabul komisyonlarının görev
ve işlemlerini izlemek. 

ğ) Veteriner Fakültesi Dekanlığının, bölüm başkanlıklarının ve anabilim dalı başkan-
lıklarının Merkez hizmetlerine ilişkin faaliyetlerinde gerekli koordinasyonu sağlamak. 

h) Merkezin gerekçeli ödenek ve personel ihtiyaçlarını belirleyerek Rektörlüğe sunmak,
personel görevlendirmeleriyle ilgili Rektöre teklifte bulunmak. 

ı) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitimi amacı ile yurt
içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektöre teklif etmek. 

i) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili her takvim
yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim
Kurulunun uygun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak. 

Müdür yardımcısı ve görevleri 
MADDE 9- (1) Müdür (Başhekim)’ün önerisi üzerine Rektörün onayı ile Üniversitenin

Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü tam zamanlı öğretim üyeleri arasından en fazla iki
öğretim üyesi müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür (Başhekim)’ün görevi sona
erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer. 

(2) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır: 
a) Müdür yardımcıları, Merkez hizmetlerinin yürütülmesinde Müdür (Başhekim)’e yar-

dımcı olurlar ve Müdür (Başhekim)’e karşı sorumludurlar. 
b) Müdür tarafından belirlenen müdür yardımcısı, Müdür görevi başında bulunmadığı

zamanlarda Müdüre vekâlet eder. 
Yönetim Kurulu ve görevleri 
MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu, Müdür (Başhekim)’ün başkanlığında, müdür yar-

dımcıları ile Klinik Bilimler Bölümünün her anabilim dalından en az bir öğretim üyesi olacak
şekilde Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendi-
rilen beş üye olmak üzere toplam en fazla sekiz üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin gö-
rev süresi üç yıl olup süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan
ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle bir üye görevlendirilir. 

(2) Yönetim Kurulu, yılda en az iki defa Müdür (Başhekim)’ün daveti üzerine üye tam
sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde
Müdür (Başhekim)’ün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Bunun dışında da
Müdür (Başhekim) gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.  

(3) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği
kendiliğinden sona erer. 
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(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Müdür tarafından getirilen teklifleri görüşmek ve karara bağlamak. 
b) Merkezin her türlü faaliyetiyle ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programlarını

yapmak ve yönetmek. 
c) Merkezin yatırım, program ve bütçe tahmin ve tekliflerini hazırlamak, yıllık faaliyet

raporunu inceleyip karara bağlamak. 
ç) Danışma Kurulunda belirlenen görüş ve öneriler hakkında karar almak. 
d) Gerekli gördüğü hallerde geçici veya sürekli çalışma grupları kurmak ve bunların

görevlerini düzenlemek. 
e) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek ça-

lışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.  
f) Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek. 
Danışma Kurulu ve görevleri 
MADDE 11- (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanı ile

ilgili çalışmaları olan ilgili öğretim elemanları, Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli ilgili
kamu ve özel kurum ve kuruluşlarındaki uzman kişiler ile yurt içi ve yurt dışında önemli ça-
lışmaları olan kişiler arasından, istekleri halinde ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından
üç yıllığına görevlendirilen uzman kişilerden oluşur. Danışma Kurulu en fazla on üyeden oluşur.
Görev süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Kurumlarını temsilen görevlendirilen üyelerin, kurumlarındaki görevlerinin sona
ermesi halinde kurul üyelikleri de sona erer. Görevi sona eren üyenin yerine birinci fıkrada be-
lirtilen usul takip edilerek yeni üye seçilir. 

(3) Danışma Kurulu, Müdür (Başhekim)’ün başkanlığında yılda iki defa üye tam sayı-
sının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Bunun dışında da Müdür ge-
rekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Müdürün önerisi ile gerekti-
ğinde Üniversite dışından konu ile ilgili kişiler, görüşleri alınmak üzere Danışma Kurulu top-
lantılarına çağrılabilir.

(4) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Merkez faaliyetleriyle ilgili değerlendirme yapmak ve önerilerde bulunmak. 
b) Üniversite dışı kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yaparak Merkezin faaliyetlerine des-

tek sağlamak. 
c) Merkezin faaliyet alanlarında kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu konularda pro-

je, seminer, tez çalışmaları, panel, sempozyum, çalıştay ve benzeri bilimsel etkinliklerin ya-
pılmasına ilişkin eşgüdümü sağlamak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler

Hayvan Hastanesi Müdürü ve görevleri 
MADDE 12- (1) Hayvan Hastanesi Müdürü, veteriner hekim, işletme, iktisat, muha-

sebe, maliye, kamu yönetimi, hukuk veya sağlık alanında eğitim veren en az dört yıllık fakülte
veya yüksekokul mezunu personel arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Hayvan Hasta-
nesi Müdürü, Müdür (Başhekim)’e karşı sorumludur. Hayvan Hastanesi Müdürünün önerisi
ve Müdür (Başhekim)'ün teklifi ile Rektör tarafından en çok iki müdür yardımcısı görevlendi-
rilebilir. 

(2) Hayvan Hastanesi Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Hayvan Hastanesinin verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli ihtiyaçları

zamanında tespit etmek, bunların temin yollarını araştırmak ve gerekli koordinasyonu sağla-
yarak tedbir almak, hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağla-
mak.
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b) Yönetim Kurulu toplantılarında raportörlük yapmak.
c) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uyarınca verilen gö-

revleri yapmak. 
ç) Hayvan Hastanesinde mevzuatın uygulanmasını sağlamak.
d) Hastanenin verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli insan kaynakları ko-

nusunda ihtiyaçları tespit etmek, bunların temin yollarını araştırmak ve gerekli koordinasyonu
sağlayarak tedbirler almak. 

e) Çalışan personelin yıllık izinlerini düzenlemek, personelin özlük haklarının, mesaiye
devamlarının takibini yapmak, istatistikî bilgileri ve çalışma cetvellerini hazırlamak.

f) Yazışmaların usulüne uygun olarak yapılmasını, kayıtların ve dosyaların usulüne uy-
gun tutulmasını sağlamak. 

g) Personel ile toplantılar düzenleyerek ilgili oldukları hizmetlerde koordinasyonu sağ-
lamak. 

ğ) Personelin görev esnasında kıyafet ve davranışlarının mevzuat ve emirlere uygun-
luğunu sağlamak ve denetlemek. 

h) Acil sebeplerle görevine gelemeyen personelin işini yürütmek üzere gerekli tedbirleri
almak ve yerine başka personel görevlendirerek iş bölümü yapmak. 

ı) Depolama, ambar ve depodan çıkış hizmetlerini yakından izlemek ve mevzuata uygun
olarak yapılmasını sağlamak. 

i) Hayvan Hastanesinin bütçe ile ilgili iş ve işlemlerinde Müdür (Başhekim)’e yardımcı
olmak. 

j) Hayvan Hastanesinin çeşitli birimlerinde bulunan cihaz, malzeme ve bina onarımı
gibi işlerin ilgililerce zamanında yapılmasını sağlamak. 

k) Hayvan Hastanesinde mevzuat hükümlerine göre gerekli emniyet tedbirlerinin alın-
masını sağlamak. 

l) Müdür (Başhekim)’ün verdiği diğer görevleri yapmak. 
Çalışma grupları ve görevleri 
MADDE 13- (1) Müdür (Başhekim)’ün teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla Mer-

kezin verimlilik ve etkinliğinin arttırılması, hizmet kontrolünün sağlanması ve değerlendiril-
mesi amacıyla çalışma grupları kurulabilir. 

Personel ihtiyacı 
MADDE 14- (1) Merkezin akademik, teknik, sağlık ve idari personel ihtiyacı, 2547

sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tara-
fından karşılanır. 

Harcama yetkilisi 
MADDE 15- (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdür (Başhekim)'dür. 
Ekipman ve demirbaşlar  
MADDE 16- (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar

ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin hizmetinde
kullanılır.  

Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 17- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır. 
Yürürlük 
MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Büyükçekmece 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11459 
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Erdemli 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11243 

—— • —— 
Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11488 

—— • —— 
Van 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11383 
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Yozgat 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
İlan olunur. 11289 

—— • —— 
Çubuk 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11368 

—— • —— 
Babaeski 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11409 
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Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 11444 

—— • —— 
Serik 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11360 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 19. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11454 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 19. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11455 
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Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11501 

—— • —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

AÇIK ARTIRMALI ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİ İLE İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ 

SATILACAKTIR 

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Kalkım Orman İşletme Müdürlüğünden: 

Kanun Kapsamı : 2886 

Bölge Müdürlüğü : Çanakkale OBM // İşletme Müdürlüğü: Kalkım OİM 

İhale Tarihi : 05/10/2022 / İhale Saati: 11:00 

İhale Yeri : https://esatis.ogm.gov.tr/ 

S. No: Şefliği Cinsi 
Bölme 

No 
Parti No Adet m3/Ster 

Muhammen 

Bedel (TL) 

Geçici Teminat 

(TL) 

1 ARICAK Yapraklı + İbreli Dikili Ağaç 11 366 5.036 3.507,553 1.555 163.627 

TOPLAM: 1 5.036 3.507,553 1.555 163.627 

1 İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda 

belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Artırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır. 

2) İhale İlgili ayrıntılı bilgi https://esatis.ogm.gov.tr/ ve https://www.ogm.gov.tr/ 

adreslerinden temin edilmelidir." 

3) Teminat tutarını Banka yolu ile gönderecekler için Hesap No: TR5000010004053 

78342815001 Açıklamaya Müşteri VKN ve ya TCKN ile teminat yatırılmak istenen Parti No 

belirtilmelidir. 

4) İrtibat için: 0286 484 7018 - Sadriye ARAS 

    11177/1-1 
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MÜBADELE İLANI 

İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden: 

Aşağıda cinsi, miktarı, durumu ve tahmini bedelleri belirtilen (180) adet HEK taşıt, 4645 

sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca mübadele usulü ile ihale 

edilecektir. 

1- İdarenin 

a) Adresi : İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube 

Müdürlüğü 1365 Sokak No:2/A Çankaya Konak/İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 489 05 00/4424-Fax: 0 232 261 86 43 

c) Elektronik Posta Adresi : izmirdestek@egm.gov.tr 

2- Mübadele Karşılığında Verilecek 

 Mal ve Malzemelerin; Cinsi,  

 Miktarı ve Durumu. : HEK durumundaki, (58) adet binek, (96) adet panel, 

(22) adet motosiklet, (1) adet otobüs ile (3) adet deniz 

motorundan oluşan toplam (180) adet taşıt. 

a) Tahmini Bedeli : 15.510.000,00 TL. 

3- Mübadele Karşılığında  

 Alınacak Mal ve  

 Malzemelerin Özellikleri : En az (55) adet 2022 model Renault Yeni Express 

Combi Joy 1.5 Blue dci 95 bg D-Full marka panel tipi 

taşıt. 

a) Tahmini Bedeli : 15.510.000,00 TL. 

b) Teslim Etme ve  

 Teslim Alma Yeri : İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube 

Müdürlüğü 1365 Sokak No: 2/A Çankaya Konak/İZMİR 

c) Teslim Etme Tarihi : Mübadele karşılığı alınacak olan mal ve malzemeler, 

mübadele kararının tebliğinden itibaren (15) gün 

içinde teslim edilecektir. 

d) Teslim Alma Tarihi : Mübadelesi yapılan mal ve malzemeler, mübadele 

karşılığı olan mal ve malzemelerin teslim edildiği 

günü izleyen (15) gün içerisinde yüklenici tarafından 

bulundukları yerlerden teslim alınması zorunludur. 

4- Mübadelenin Yapılacağı Yer : İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube 

Müdürlüğü 1365 Sokak No: 2/A Çankaya Konak/İZMİR 

a) Tarihi ve Saati : 25.10.2022 günü saat:14.00 

5- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler: 

Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler; 

a) Teklif Mektubu, 

b) Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminatın ödendiğine dair “Vezne Alındı Makbuzu” 
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c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belge, 

ç) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, 

tüzel kişiliği temsilen katılanların ise Noterden onaylı imza sirküleri, gerçek kişi olması halinde 

noter tasdikli imza beyannamesi. 

d) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belge (Nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) 

e) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan 

dolayı hükümlü bulunmadığına dair; 

f) Gerçek kişi olması halinde, kendisinin, 

g) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim şirket ise 

yönetim kurulu üyelerinin, limitet şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, 

kolektif şirket ise ortaklarının tamamının, komandit şirkette ortakların hepsinin, komanditer 

ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim 

kurulu üyelerinden, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerinden, 

ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış adli sicil belgesi. 

6- Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7- Mübadele dokümanı İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

1365 Sokak No: 2/A Çankaya Konak/İZMİR adresinde görülebilir veya İzmir Defterdarlık 

Muhasebe Müdürlüğüne 250 TL’nin yatırıldığına dair belgeyi ibraz etmek sureti ile aynı adresten 

temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

8- Mübadelesi yapılacak olan mal ve malzemeler için kısmi teklif verilmeyecektir. Teklif 

zarfları 25.10.2022 günü saat 13.00’e kadar İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube 

Müdürlüğü 1365 Sokak No: 2/A Çankaya Konak/İZMİR adresine teslim edilecektir. 

9- Mübadeleye kapalı zarf usulü teklifler alındıktan sonra açık artırma usulü ile devam 

edilecektir. Teklifler komisyon önünde sözlü olarak verilecektir. 

10- İstekliler mal ve malzemeler için belirlenen tahmini bedelin %3’ünden (465.300,00 TL.) 

den az olmamak kaydıyla kendilerinin belirleyeceği oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici 

teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, (90) 

günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir. 

11- Sözleşme yapılacak ancak notere tescil ettirilmeyecektir. Sözleşme yapma süresi 

içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde 

sözleşme yapılması ve kesin teminatın yatırılması zorunlu değildir. 

12- Mal ve malzemelerin ayrıntılı özellikleri ile bulundukları yerler şartname ekinde ve 

www.izmir.pol.tr web sitesinde görülebilecektir. Mal ve malzemeler, hafta içi 10.00 ile 16.00 

saatleri arasında görülebilecektir. 

13- Verilecek teklifler en az 60 (altmış) takvim günü geçerli olacaktır. 

14- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

    11503/1-1 
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23 (YİRMİÜÇ) YIL SÜRELİ BİNA İNŞAATI YAPIM KARŞILIĞI KİRA VE İŞLETME 
İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğünden: 
Mülkiyeti Vakıflar Umum Müdürlüğüne ait olan İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Merkez 

Mahallesi, Manastır Mevkiinde yer alan ve tapunun 9 pafta, (-) ada, 1056 parseline kayıtlı 
3.640,00 m2 yüzölçümlü “Tarla” vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a 
maddesi Kapalı Teklif Usulüne göre, mevcut imar planı doğrultusunda 23 (Yirmiüç) yıl süreli 
Bina inşaatı yapım karşılığı kira ve işletme ihalesine çıkartılmıştır. 

İLİ İstanbul
İLÇESİ Tuzla 
MAHALLE Merkez
MEVKİİ Manastır  
PAFTA 9 
ADA - 
PARSEL 1056 
YÜZÖLÇÜMÜ 3.640,00 m2 
TOPLAM İNŞAAT ALANI (Ekspertiz Raporunda) (3.132,00 m2)
CİNSİ Tarla 
PROJE DURUMU Projesiz değerlendirme yapılmıştır.
VAKFI Vakıflar Umum Müdürlüğü

İŞİN NEVİ VE NİTELİĞİ 

Yukarıda özelliği belirtilen taşınmazın Vakıflar Meclisinin 
30.05.2022 – 255/239 sayılı Kararında belirtilen şartlar 
çerçevesinde 23 (Yirmiüç) yıl süreli “6 adet blokta toplam 18 adet 
bağımsız bölüm veya 6 adet villa” olarak “konut” fonksiyonunda 
kullanılmak üzere Bina inşaatı yapım karşılığı kira ve işletme 
ihalesi işi. 

ASGARİ İSTENİLEN 
KİRA BEDELLER 

1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden 
başlatılması, 
a) Sözleşme süresinin 3 yıl inşaat/onarım süresi dahil olmak üzere 
toplam 23 yıl olması, (Ancak taşınmazın yer teslimine mani bir 
durum olması durumunda, yer teslim tarihinin hiçbir şekilde 
sözleşme tarihinden itibaren 3 (üç) ayı geçmemesi 
b) Kira bedellerinin; ilk yılın aylık kirasının 5.000-TL, 
- 2. ve 3. Yılın aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira 
bedelinin TÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre (%) Değişim 
Oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedelin 
alınması, 
- 4. Yılın aylık kira bedelinin; 20.000-TL + Önceki 3 yılın TÜFE 
(Oniki Aylık Ortalamalara Göre (%) Değişim Oranı esas alınarak) 
artış yapılmasıyla hesap edilecek bedelin aylık kira bedeli olarak 
alınması, 
- 5. Yıldan işin (23. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her 
yıl için önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (Oniki Aylık 
Ortalamalara Göre (%) Değişim Oranı esas alınarak) oranında 
arttırılmasıyla bulunacak bedelin aylık kira bedeli olarak alınması,

TAHMİN EDİLEN BEDEL 

10.075.305,00 TL(OnmilyonyetmişbeşbinüçyüzbeşTürkLirası) (Bu 
bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca 
ödenecek kira bedeli) (Vakıflar Genel Müdürlüğünün ilgili Meclis 
Kararında belirlenen ilk 3 yıllık inşaat süresince ödenecek toplam
asgari kira bedelini ifade eder) toplamıdır. 

GEÇİCİ TEMİNAT 
302.259,15 (ÜçyüzikibinikiyüzellidokuzTürkLirasıonbeşkuruş)  
(Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.)

İHALE TARİH VE SAATİ 10/10/2022 – 11:00 
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1) Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz, İhale Şartnamesinin Madde 2’de belirtilen 
şartlarla ve İşletme süresi sonrasında (23. yılın sonunda) yapıların bakımlı ve kullanılabilir şekilde 
hiçbir hak ve bedel talebinde bulunmadan İdaremize teslim edilmesi, kiralamaya devam edilmesi 
durumunda günün koşullarına göre İdarece tespit edilecek kira miktarı kabul edilirse 1 (bir) yıllık 
dönemler halinde kira akdi düzenlenmesi şartlarıyla, süreli “6 adet blokta toplam 18 adet 
bağımsız bölüm veya 6 adet villa” olarak “konut” fonksiyonlu “bina” yapılmak üzere inşaat 
yapım karşılığı kira ve işletme ihalesine konulmuştur. 

2) İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 
No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının -
1.katında toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır. 

3) İstekliler İhale Şartnamesini, mesai saatleri içerisinde 09:00-12:30 ve 13:00-16:30 
saatleri arasında Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde 
bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katındaki İhale Kalem Bürosunda 
görebileceklerdir.  

4) İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; İstekliler iş bu ihale ilanı eki ihale standart 
formlar içerisinde yer alan eklere göre hazırlayacakları teklif mektubu ile aşağıda dış zarf 
içerisinde istenilen diğer belgeleri, bu işe ait ihale şartnamesinin 6, 11 ve 12. Maddesinde açıkça 
belirtilen hususlar dâhilin de hazırlayacak ve hazırlanan bu belgeleri de yukarıda belirtilen ihale 
tarihinden bir gün önce 16:00 saatine kadar (İhale Pazartesi olması durumunda Cuma günü 16:00 
saatine kadar) Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katında bulunan İhale Kalem Bürosuna 
teslim etmeleri gerekmektedir.  

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. (Aşağıda istenen belgeler, işe ait ihale 
şartnamesinin 6. Maddesinde açıkça belirtilmiş ve aşağıda sadeleştirilmiş halidir. İstekliler işe ait 
bu ihaleyi, resmi internet sayfamız https://ihale.vgm.gov .tr/ihale-ilanlari/Sayfalar/ilanlar.aspx? 
Adresinde bölge müdürlüğümüzü bulup seçip daha sonra bu ihalenin seçilmesiyle de ihale 
şartnamesi, ihale standart formlar ve diğer ekleri görebilecektir.) 

***İsteklinin Kamu Kurumu olması halinde bu maddenin b, c, d, g, h, ı, i, j, m bentlerinde 
belirtilen belgelerin teklif kapsamında sunulması şartı aranmaz. İhale sırasında kamu kurumu 
adına teklif sunacak kişinin ilgili kamu kurumunca yetkilendirilmiş olması ve buna ilişkin resmi 
belgenin İdareye sunulması gerekmektedir. 

*** Şartnamenin (11.2.) maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanmış ekli örneğe uygun 
Teklif Mektubu (Ek-8) Şartnamenin (11.1.) maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanmış olan 
kapatılmış ve imzalanmış İç zarf ile, 

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi 
vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1), 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 
ilgili meslek odası belgesi, 

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 
Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 
sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 
olması gerekir.) 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 
eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz 
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 
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c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin 
aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 
tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin 
İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Vakıf Katılım Üsküdar Şubesinde bulunan 
(TR860021000000104834200004) numaralı İdare hesabına (İşin adı ile birlikte ihaleye katılan 
tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu 
belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu, 

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim 
Beyannamesi(Ek:3)  

g) Tahmin edilen bedelin %50’si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini 
gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka Referans Mektuplarının 
ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra- ilk ilan günü dahil-düzenlenmiş olması 
gerekmektedir.)  

h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 
karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden 
alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait 
İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının 
İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,  

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki 
Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. 

h.1) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi 

h.2) Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide 
karşı taşeron olarak (idarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı 
aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde idarenin onayına haiz noter 
tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi, 

h.3) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 
yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki 
İnşaat Ruhsat Belgesi, 

h.4) Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası (Yüklenicinin Yapı Müteahhitliği Bilişim 
Sistemine (YAMBİS) kayıtlı olması ve kayıtlarının aktif durumda olması gerekmektedir.) 

****İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları 
arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işin ihale şartnamesinin 27.3 maddesinde 
belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt 
Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır.)  

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair 
belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli 
sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 
borcu olmadığına dair belge, (İsteklinin en son mükellefi olduğu Vergi Dairesinden başka, diğer 
Vergi Daireleri ile daha önce (Gelir veya Kurumlar Vergisi yönünden) mükellefiyeti olmuşsa, bu 
Vergi Dairelerinin her birinden (mükellefi olduğu dönemlere ait) alınacak belgelerin de eklenmesi 
gerekmektedir. 
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Kolektif Şirketlerde, ortaklardan her birinin yukarıdaki şekilde, vergi borcu olmadığını 
ayrı ayrı belgelendirmesi gerekmektedir. Ortak girişim halinde, ortaklığı oluşturan gerçek veya 
tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki şekilde vergi borcu olmadığını belgelendirilmesi 
gerekmektedir. 

Vergi borçlarının taksitlendirilmesi halinde; Vergi Borcuna ilişkin olarak Vergi 
Dairelerinden alınan belgelerinde borçlarının taksitlendirildiğine dair kayıt bulunan isteklilerin, 
ihalelere katılmalarında bir sakınca bulunmamaktadır.) 

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 
prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 
belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 
aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, ( Prim borçlarının 
taksitlendirilmesi halinde; Prim Borcuna ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan 
belgelerde borçlarının taksitlendirildiğine dair kayıt bulunan isteklilerin, ihalelere katılmalarında 
bir sakınca bulunmamaktadır. 

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden 
Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),  

k) İhale dokümanı satışı yapılmayacaktır. 
l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme 

Formu (Ek:7), 
m) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname Bu 

taahhütname noter onaylı düzenlenecektir. (Ek:11), 
*****Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i), (j) ve (m) bentlerindeki 

belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu 
noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan 
suretini vermek zorundadır. 

5) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya 
dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 83. maddesine göre 
yasak fiil ve davranışlarında bulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar ile 
ihale üzerine kalıp da İdaremizle sözleşme yapmayıp, ihalelerden yasaklama kararı alınanlar, 
yasaklılık süresi sonuna kadar bu ihaleye giremeyecektir.  

6) İsteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan 
istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. 

7) Teklif dosyası, İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, 3.Kat, Sanat 
Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İhale Kalem Bürosuna verilecek olup, dosyalar İdareye 
verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın 
tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

8) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 
kabul edilmeyecektir. 

9) Bu işe ait kesin teminat bedeli ve İhale Şartnamesinin 21. Maddesinde belirtilen (5737 
sayılı Kanun 20. Madde) işletme teminat bedeli, sözleşme yapılmadan önce yüklenici tarafından 
defaten İdaremize yatırılacaktır. 

10) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
TEL  : 0216 695 21 00-(Dahili:7220-7244)  
İnternet Adresi : www.vgm.gov.tr  
FAKS  : 0216 695 21 30  
MAİL  : istanbul2@vgm.gov.tr.   
İlan olunur. 
    11327/1-1 
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TALİ AMBARLARA ŞEKER NAKLİYESİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Kazım Taşkent - Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Tali Ambarlara Şeker Nakliyesi Hizmet Alımı Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2022/979259 

1- İdarenin 

a) Adresi : Şeker Mah. Sivrihisar 2 Cad. No: 1/1 Tepebaşı/Eskişehir 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 222 230 27 39 - 0 222 230 27 38 

2- İhale Konusu Hizmetin: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamız Sahasında Mevcut Tali Ambarlara ±%20 

toleranslı 30.000 ton Şeker Nakliyesi Hizmeti 

     İşin detayları Teknik Şartnamede Belirtilmiştir. 

b) Yapılacağı Yer : Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Ofis Toplantı 

Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 06/10/2022 Perşembe günü 14:30 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1.  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin 

noter tasdikli imza sirküleri. 

b) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

d) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi. 

e) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği 

veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk 

ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz 

olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge. 

f) Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki 

belgesinin noter onaylı sureti (C2,L1-L2,R1-R2 ve K1 dir.) 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler: 

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri: 

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet 

tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş 

deneyimini gösteren belgelerin, 
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Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme 

bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 

beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin 

verilmesi zorunludur. 

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı 

tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki 

fıkra kapsamında değerlendirilir. 

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 

sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların 

her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak 

veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz. 

4.2.2. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler: 

Karayolu Yük ve Eşya Taşımacılığı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

7- Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en 

düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

8- İhale dokümanı Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde 

görülebilir ve 300,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

İhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9- Teklifler, 06/10/2022 Perşembe günü 14:30’a kadar Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker 

Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

10- Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve 

saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

11- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla 

çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

12- İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

13- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

14- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

15- Bu İhale (Ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu 

İhale Kanunlarına tabi değildir. 

    11460/1-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kırşehir Mucur Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Kırşehir Mucur Organize Sanayi Bölgesine ait altyapı yapım 

işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim 

verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Yenice Mah. Milli Egemenlik Cad. No:10 Mucur/ 

KIRŞEHİR 

2- İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Organize Sanayi Bölgesine ait yol, içmesuyu, atıksu, 

yağmursuyu ve telekom inşaatlarından müteşekkil 

altyapı yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Mucur / KIRŞEHİR 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren 

en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 15/12/2023 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2022/3 B.F. ile) : 40.544.300 TL 

f) Geçici Teminatı : 1.216.329 TL 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer  : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı 

Salonu Çankaya-ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 11/10/2022- Saat 10:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
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4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 

Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 

ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 

sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 

belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 

sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 

gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 

tevsik eden belge. 
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10:00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya 

Kırşehir Mucur Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Yenice Mah. Milli 

Egemenlik Cad. No:10 Mucur/KIRŞEHİR adreslerinde görülebilir veya 1000 TL karşılığı Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 11415/2-2 
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İŞ MAKİNASI VE KAMYON KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
2022/2023 Kampanya Dönemi Meydan Tahmil ve Tahliye İşlerinde Çalıştırılarak İş 

Makinası ve Kamyon Kiralaması Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet 
Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2022/990295 
1- İdarenin  
a) Adresi : Bursa Karayolu 4. Km. 10600 Susurluk/BALIKESİR 
b) Telefon ve faks numarası : Tel: 266 865 19 40 (4 Hat) – Faks: 266 865 26 04-05 
2- İhale Konusu Hizmetin  
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2022/2023 Kampanya Döneminde Meydan Tahmil 

Tahliye İşlerinde çalıştırılarak İş Makinesi ve Kamyon 
Kiralama Hizmet Alımı İşidir. Fabrikamız 2 Adet lastik 
tekerlekli yükleyicinin iki adet yükleyici operatörü ile 
birlikte, 1 adet kazıcı-yükleyici’nin kazıcı yükleyici 
operatörü ile birlikte ve 6 adet damperli kamyonun 
şoförleri ile birlikte kiralanarak çalıştırılması, prosesi 
aksatmadan sürekli yapılması işidir. 

b) Yapılacağı yer : Susurluk Şeker Fabrikası 
c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra İdarece yazılı 

olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama 
tarihinden itibaren Susurluk Şeker Fabrikası 2022/2023 
Rafineri Kampanyası bitimine kadardır. 

3- İhalenin  
a) yapılacağı yer : Susurluk Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Bursa Karayolu 

4. Km. 10600 Susurluk/BALIKESİR 
b) tarihi ve saati : 07.10.2022 Cuma günü, saat 14:30 
4- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası 

karşılığı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Bursa Karayolu Üzeri 4. Km. 10600 
Susurluk/BALIKESİR adresinden satın alınabilir.  

4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
4.3. İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet 
ihalesinde kısmi teklif verilebilir. 

5- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

7- Diğer Hususlar 
7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.  
7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına 
göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.   

    11519/1-1 
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1300 TON PATİNAJ KUMU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Adana Bölge Müdürlüğünden: 

Araç Bakım Servis Müdürlüğüne bağlı iş yerlerinde kullanılmak üzere 1300 ton patinaj 

kumu temini işi ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No: 2022/959401 

1-İdarenin: 

a) Adresi : Uğur Mumcu Meydanı Tren Garı Sahası İçi 

Seyhan/Adana 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0322 453 69 14 / 71523 ve 0322 457 63 22 

c) Elektronik Posta Adresi : adanabolge@tcddtasimacilik.gov.tr 

2-İhale konusu hizmetin  adı ve miktarı : Araç Bakım Servis Müdürlüğüne bağlı 

işyerlerinde kullanılmak üzere 1300 ton patinaj 

kumu temini 

3-İhalenin yapılacağı yer : TCDD Taşımacılık A.Ş. Adana Bölge 

Müdürlüğü Toplantı Salonu /Kurtuluş Mah. 

Uğur Mumcu Meydanı Tren Gar Sahası İçi 

Seyhan/ADANA 

4-Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

5-Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Adana Bölge Müdürlüğü Teknik Hizmetler Servis 

Müdürlüğü/Satınalma Bürosuna  06.10.2022 günü saat 14.00’a  kadar verilmiş veya gelmiş 

olması şarttır. 

6-İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Adana Bölge Müdürlüğü Teknik Hizmetler 

Servis Müdürlüğü/Satınalma Bürosunda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi 

http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup Türkiye Vakıfbank Adana Merkez Şubesi TR10 0001 

5001 5800 7305 3990 77 IBAN nolu hesaba yatırılarak KDV Dahil 200,00 TL bedelle temin 

edilebilir. 

7-Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.     

8-Bu ihale, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve 

Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir.    

9-Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 

10-TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin 3-g Yönetmeliği “Madde 12 İhale İlan Süreleri ve 

Kuralları” hükmü gereğince ilan süresi Şirketimiz web sitesinde en az 10 gün yayımlanacaktır. 

 11367/1-1 
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YAPRAKLI + İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Emet Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
KÜTAHYA ORMAN BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Tarihi 05.10.2022 

Saati 11:00 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ EMET ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
Yeri E-SATIŞ 

Sıra 
No 

Deposu Cinsi 
Miktarı Parti 

Sayısı 
Muhammen 

Bedeli 
Geçici Teminat 

Adet M3/Ster/K 

1 DEĞİRMİSAZ OİŞ 
Yapraklı + İbreli 

Dikili Ağaç 
37182 11351,309 1 588,00 200.237,00 

2 DEĞİRMİSAZ OİŞ 
Yapraklı + İbreli 

Dikili Ağaç 
26378 10405,791 1 940,00 293.443,00 

 
TOPLAM 

 
63560 21757,1 2 1.528,00 493.680,00 

1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 2 adet parti 
yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın 
tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale 
ilan edilen saatte yapılacaktır. 

3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki 
(www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde 
görülebilir. 

4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların 
pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar İşletme 
Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici teminatı 
yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır. 

5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı Satış 
Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 

6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 40 ’ı ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır. 
Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı 
satışlarında mal bedelinin % 30'u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 
aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %20’si ile vergi, 
fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 10 (On) aya kadar 
vade süresi uygulanacaktır. 

9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 
10-Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık %12 vade faizi alınacaktır. 
11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde aylık 

%2.50 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık 
%2.50 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır. 

12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+% 40)değişebilecek 
olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme Müdürlüğünden temin 
edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, muhammen bedelleri Satış 
Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat yatırma ve ürün satışları kesin 
miktar üzerinden yapılacaktır. 

Adres: Kapaklıca mah. 3 eylül cad. No:17 Emet/KÜTAHYA    
Telefon: 0(274) 461 3006    
Fax No: 0(274) 461 3388    
    11310/1-1 
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DİKİLİ AĞAÇLAR AÇIK ARTIRMALI ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİ İLE 
SATILACAKTIR 

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğünden: 
Kanun Kapsamı : 2886 
Bölge Müdürlüğü : Isparta OBM // İşletme Müdürlüğü: Sütçüler OİM 
İhale Tarihi : 06.10.2022 // İhale Saati: 10:30 

Sıra 

No 
Şefliği Cinsi 

Bölme 

No 

P. 

No 
Adet m³/Ster 

Muhammen 

Bedeli TL 

Geçici Teminat 

TL 

1 
KARADAĞ 

OİŞ 

İbreli 

Dikili 

Ağaç 

79/61 120 15627 6.988,006 1.445,00 302.930,00 

TOPLAM 15627 6.988,006 1.445,00 302.930,00 

1) İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda 
belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Artırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır. 

2) İhale ile ilgili ayrıntılı bilgi https://esatis.ogm.gov.tr/ ve https://www.ogm.gov.tr 
adreslerinden temin edilmelidir. 

3) Teminat tutarını Banka yolu ile gönderecekler için Hesap No: TR360001000 
388377180255001 Açıklamaya Müşteri VKN veya TCKN ile teminat yatırılmak istenen Parti No 
belirtilmelidir. 

İrtibat İçin: 
Adres : Birlik Mah. Atatürk Cad. No: 76 SÜTÇÜLER/ISPARTA 
Telefon : 0(246) 351 2020 
E-Posta : sutculerisl@ogm.gov.tr 
    11481/1/2-1 

—— • —— 
DİKİLİ AĞAÇLAR AÇIK ARTIRMALI ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİ İLE 

SATILACAKTIR 
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğünden: 
Kanun Kapsamı : 2886 
Bölge Müdürlüğü : Isparta OBM // İşletme Müdürlüğü: Sütçüler OİM 
İhale Tarihi : 06.10.2022 // İhale Saati: 11:30 

Sıra 

No 
Şefliği Cinsi 

Bölme 

No 

P. 

No 
Adet m³/Ster 

Muhammen 

Bedeli TL 

Geçici 

Teminat TL 

1 
KESME 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç 
142 121 5191 4.349,333 1.056,00 137.787,00 

TOPLAM 5191 4.349,333 1.056,00 137.787,00 

1) İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda 
belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Artırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır. 

2) İhale ile ilgili ayrıntılı bilgi https://esatis.ogm.gov.tr/ ve https://www.ogm.gov.tr 
adreslerinden temin edilmelidir. 

3) Teminat tutarını Banka yolu ile gönderecekler için Hesap No: TR360001000 
388377180255001 Açıklamaya Müşteri VKN veya TCKN ile teminat yatırılmak istenen Parti No 
belirtilmelidir. 

İrtibat İçin: 
Adres : Birlik Mah. Atatürk Cad. No: 76 SÜTÇÜLER/ISPARTA 
Telefon : 0(246) 351 2020 
E-Posta : sutculerisl@ogm.gov.tr 
    11481/2/2-1 
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İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Bucak Orman İşletme Müdürlüğünden: 
Kanun Kapsamı   : 2886 
Bölge Müdürlüğü  : Isparta OBM //   İşletme Müdürlüğü : Bucak OİM 
İhale Tarihi    : 06.10.2022  //    İhale Saati :  10:00 
İhale Yeri     : https://esatis.ogm.gov.tr/   

Sıra 
No Şefliği Cinsi Bölme 

No P.No Adet m³/Ster Muhammen 
Bedeli TL 

Geçici 
Teminat 

TL

1 MELLİ 
OİŞ 

İbreli Dikili 
Ağaç 

4 45 2209 2.738,091 1.320,00 108.428,00

2 UĞURLU 
OİŞ 

İbreli Dikili 
Ağaç 

6 46 2164 2.166,728 1.425,00 92.628,00

3 
ÇAMLIK 
OİŞ 

İbreli Dikili 
Ağaç 73 47 5517 5.008,201 1.230,00 184.803,00

  TOPLAM       9890 9.913,020 3.975,00 385.859,00

1) İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda 
belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Artırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır. 

2) İhale ile ilgili ayrıntılı bilgi https://esatis .ogm.gov.tr/ ve https://www.ogm.gov.tr 
adreslerinden temin edilmelidir. 

3) Teminat tutarını Banka yolu ile gönderecekler için Ziraat Bankası Bucak Hesap No: 
TR46 0001 0003 2133 3060 5250 01 Açıklamaya Müşteri VKN veya TCKN ile teminat 
yatırılmak istenen Parti No belirtilmelidir. 

İrtibat İçin: 
Adres : Konak Mah. 2729 Sok No:24 BUCAK / BURDUR 
Telefon : 0(248) 325 1059 
Fax No : 0(248) 325 1190 
 11345/1-1 

—— • —— 
İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Isparta Orman İşletme Müdürlüğünden: 
Kanun Kapsamı  : 2886  
Bölge Müdürlüğü  : Isparta OBM // İşletme Müdürlüğü : Isparta OİM  
İhale Tarihi  : 06.10.2022 // İhale Saati : 14:00  
İhale Yeri  : https://esatis.ogm.gov.tr/  
1) İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda 

belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Artırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır.  

Sıra 
No 

Şefliği Cinsi Bölme No Adet m³/Ster 
Muhammen 

Bedeli 
Geçici 

Teminat 

1 Davraz 
İbreli Dikili 

Ağaç 
165 17.752 7250,662 1.000,00 435.039,72

TOPLAM 17.752 7250,662 1.000,00 435.039,72
2) İhale ile ilgili ayrıntılı bilgi https://esatis .ogm.gov.tr/ ve https://www.ogm.gov.tr 

adreslerinden temin edilmelidir.  
3) Teminat tutarını Banka yolu ile gönderecekler için Hesap No: TR 82 0001 0027 2036 

2953 1950 06 Açıklamaya Müşteri VKN veya TCKN ile teminat yatırılmak istenen Parti No 
belirtilmelidir.  

İrtibat İçin:  
Adres: Bahçelievler Mah. 102 Cadde. No 75 Merkez Isparta  
Telefon: 0(246) 228 53 00  
Fax No: 0(246) 228 53 00  11380/2-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA  

PERSONEL ALIM İLANI 

Öğretim Üyesi (profesör, doçent, doktor öğretim üyesi) olarak personel alım ilanı; 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen yüksekokul ve bölümlerine, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca 

devamlı statüye göre öğretim üyesi alınacaktır. 

1- Profesör kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmiş, noterden 

tasdikli doçentlik belgesi, yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 1 takım dosya ve 

6 flash bellek ile Rektörlüğe, 

2- Doçentlik kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmiş, noterden 

tasdikli doçentlik belgesi, yayın listesi ve bilimsel çalışmalarını kapsayan 1 takım dosya ve 4 flash 

bellek ile Rektörlüğe, 

3- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edeceklerin; özgeçmiş, doktora veya 

uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosya 

ve 4 flash bellek ile ilgili Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul Müdürlüğüne başvurularını 

yapmaları gerekmektedir. 

4-Üniversitemizin aşağıdaki Tablo 2 ve 3’te belirtilen birimlerine, 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak 

atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim görevlileri alınacaktır. Başvuracak adayların, 

09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 

Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına 

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri 

tamamlaması gerekmektedir. Öğretim Elemanı kadrosuna başvuracak adayların başvurularını; 

dilekçe ekinde nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, onaylı lisans, yüksek lisans 

diplomaları ve varsa doktora öğrenci belgeleri, lisans ve yüksek lisans not ortalamasını gösterir 

belge (transkript), ALES ve yabancı dil belgelerinin fotokopileri, Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu kapsamında aydınlatma ve açık rıza metinlerini imzalanması ile birlikte ilanın Resmî 

Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile ilgili Fakülte / 

Yüksekokullara yapmaları gerekmektedir. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin 

onaylanmış olması şarttır. 

Müracaatlar işbu ilanın yayımından itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta aracılığı 

ile yapılabilir. Konu hakkında gerekli bilgilere www.akev.edu.tr web adresinden ulaşılabilir. 
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Tablo 

1 

Akademik 

Birim 
Bölüm 

Kadro 

Sayısı 

Kadro 

Unvanı 
İlan Şartları 

Sıra 

1 

Mühendislik ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

Yazılım 

Mühendisliği 
1 Prof. Dr. 

Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, 

Matematik ve Bilgisayar, Bilişim Sistemleri 

Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri veya 

Elektrik Elektronik Mühendisliği ile ilgili 

alanlarından birinden doktora derecesine sahip 

olmak. 

Sıra 

2 

Mühendislik ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

Yazılım 

Mühendisliği 
1 

Doçent 

Dr. 

Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, 

Matematik ve Bilgisayar, Bilişim Sistemleri 

Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri veya 

Elektrik Elektronik Mühendisliği ile ilgili 

alanlarından birinden doktora derecesine sahip 

olmak. 

Sıra 

3 

Mühendislik ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

Yazılım 

Mühendisliği 
1 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, 

Matematik ve Bilgisayar, Bilişim Sistemleri 

Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri veya 

Elektrik Elektronik Mühendisliği ile ilgili 

alanlarından birinden doktora derecesine sahip 

olmak. 

Sıra 

4 

Sanat ve 

Tasarım 

Fakültesi 

İç Mimarlık ve 

Çevre 

Tasarımı 

1 Prof. Dr. 

İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 

veya Mimarlık alanlarının birinde doktora / 

sanatta yeterlilik derecesine sahip olmak. 

Sıra 

5 

Sanat ve 

Tasarım 

Fakültesi 

İç Mimarlık ve 

Çevre 

Tasarımı 

1 
Doçent 

Dr. 

İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 

veya Mimarlık alanlarının birinde doktora / 

sanatta yeterlilik derecesine sahip olmak. 

Sıra 

6 

Sanat ve 

Tasarım 

Fakültesi 

İç Mimarlık ve 

Çevre 

Tasarımı 

1 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 

veya Mimarlık alanlarının birinde doktora / 

sanatta yeterlilik derecesine sahip olmak. 

Sıra 

7 

Sanat ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Gastronomi ve 

Mutfak 

Sanatları 

1 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gıda 

Mühendisliği, Beslenme ve Diyetetik 

bölümlerinin herhangi birinden doktorasını 

tamamlamış olmak veya Turizm Fakültesi 

alanında doktora yapmış olmak ve en az 2 yıl 

mutfak uygulamaları alanında deneyim sahibi 

olmak. 
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Sıra 

8 

İnsani Bilimler 

Fakültesi 
Psikoloji 1 Prof. Dr. 

Psikoloji Bilim/Ana Bilim Dalı veya Psikolojik 

Danışmanlık ve Rehberlik alanında doktora 

derecesine sahip olmak 

Sıra 

9 

İnsani Bilimler 

Fakültesi 
Psikoloji 1 

Doçent. 

Dr. 

Psikoloji Bilim/Ana Bilim Dalı veya Psikolojik 

Danışmanlık ve Rehberlik alanında doktora 

derecesine sahip olmak 

Sıra 

10 

İnsani Bilimler 

Fakültesi 
Psikoloji 1 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

Psikoloji Bilim/Ana Bilim Dalı veya Psikolojik 

Danışmanlık ve Rehberlik alanında doktora 

derecesine sahip olmak 

Sıra 

11 

İktisadi ve 

İdari Bilimler 

Fakültesi 

Yönetim 

Bilişim 

Sistemleri 

1 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, 

Yazılım Mühendisliği, Yönetim Bilişim 

Sistemleri, İşletme Yönetimi veya İşletme 

alanlarının birinde doktora derecesine sahip 

olmak 

Sıra 

12 

İnsani Bilimler 

Fakültesi 

Türk Dili ve 

Edebiyatı 
1 

Doçent. 

Dr. 

Doçentliğini Türk Halk Bilimi alanında almış 

olmak. 

 

Tablo 

2 

Akademik 

Birim 
Bölüm 

Kadro 

Sayısı 

Kadro 

Unvanı 
İlan Şartları ALES 

Yabancı 

Dil 

Sıra 

1 

Meslek 

Yüksekokulu 

Eczane 

Hizmetleri 
2 

Öğretim 

Görevlisi 

Temel Eczacılık Bilimleri, 

Eczacılık Meslek Bilimleri, 

Eczacılık Teknolojisi, Klinik 

Eczacılık, Eczane 

İşletmeciliği veya Moleküler 

Biyoloji ve Genetik 

alanlarından lisans mezunu 

olmak ve bu alanlarda tezli 

yüksek lisans yapmış olmak 

70  

EA-SAY 
Muaf 

Sıra 

2 

Meslek 

Yüksekokulu 

Yat 

Kaptanlığı 
3 

Öğretim 

Görevlisi 

Deniz Ulaştırma İşletme 

Mühendisliği, Deniz 

İşletmeleri Yönetimi, Deniz 

İşletmeciliği, Gemi Makineleri 

İşletme Mühendisliği, Gemi 

ve Yat tasarımı alanlarından 

birinde lisans ve tezli yüksek 

lisans yapmış olmak veya 

Yat Kaptanlığı alanında en 

az 2 yıllık tecrübe sahibi 

olmak kaydıyla herhangi bir 

alanda tezli yüksek lisans 

yapmış olmak. 

70  

EA-SAY 
Muaf 
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Sıra 

3 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi ve 

Aromatik 

Bitkiler 

3 
Öğretim 

Görevlisi 

Ziraat Mühendisliği, Botanik 

ve Bitki Bilimleri, Bahçe 

Bitkileri, Bitki Koruma, 

Tarımsal Biyoteknoloji, Tarla 

Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki 

Besleme alanından lisans 

mezunu olmak ve bu 

alanlarda tezli yüksek lisans 

yapmış olmak 

70  

SAY 
Muaf 

Sıra 

4 

Meslek 

Yüksekokulu 

Sosyal 

Hizmetler 
1 

Öğretim 

Görevlisi 

Sosyoloji, Sosyal Hizmetler 

ve Psikoloji alanlarında lisans 

mezunu olmak ve bu 

alanlarda tezli yüksek lisans 

yapmış olmak 

70 

EA/SÖZ 
Muaf 

 
Tablo 

3 

Akademik 

Birim 
Bölüm 

Kadro 

Sayısı 

Kadro 

Unvanı 
İlan Şartları ALES 

Yabancı 

Dil 

Sıra 

1 

Mühendislik 

ve Mimarlık 

Fakültesi 

Yazılım 

Mühendisliği 
1 

Araştırma 

Görevlisi 

Yazılım Mühendisliği, 

Bilgisayar Mühendisliği, 

Matematik ve Bilgisayar, 

Bilgisayar Bilimleri alanlarının 

birinde tezli yüksek lisans 

veya doktora yapıyor olmak 

70  

SAY 
50 

Sıra 

2 

Sanat ve 

Tasarım 

Fakültesi 

İletişim ve 

Tasarımı 
1 

Araştırma 

Görevlisi 

İletişim Bilimleri, İletişim 

Tasarımı, Radyo-Televizyon 

ve Sinema, Halkla İlişkiler ve 

Tanıtım veya Gazetecilik 

alanlarının birinde tezli 

yüksek lisans veya doktora 

yapıyor olmak 

70  

EA 
50 

*ALES: Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanlar ile Yükseköğretim 
Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES’ten muaf 
olup, muafiyetten yararlanmayı talep edenlerin bu durumlarını gösterir belgeleri dilekçe ile 
sunmaları gerekmektedir. 

*YABANCI DİL SINAV PUANI: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 
merkezi yabancı dil sınavından (YÖKDİL-YDS-KPDS-ÜDS) veya ÖSYM’ce eşdeğerliliği kabul 
edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavından (TOEFL-FCE-CPE-CAE) puan muadili bir puan 
almış olmak. 

Duyuru 

Başlama 

Tarihi 

Son Başvuru 

Tarihi 

Ön 

Değerlendirme 

Sonuç Tarihi 

Yazılı Sınav 

Giriş Tarihi 

Sınav Giriş Yeri / 

Saati 

Sonuç Açıklama “Nihai 

Değerlendirme” Tarihi 

26.09.2022 10.10.2022 12.10.2022 14.10.2022 

Yer: (Antalya 

AKEV 

Üniversitesi 

Kadriye Kampüsü/ 

14.00) 

17.10.2022 

    11393/1-1 
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İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

Meslek Yüksekokulumuza, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 
Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen 
akademik birimine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanı alınacaktır. 

PROGRAMI ÖZEL ŞARTLAR 
KADRO 
SAYISI 

KADRO 
ÜNVANI 

ALES 
PUAN 

ŞARTI / 
TÜRÜ 

YDS / 
EŞDEĞERİ

Ameliyathane 
Hizmetleri 

Hemşirelik bölümü 
lisans bölümü 

mezunu olmak. 
Alanında tezli 

yüksek lisans yapmış 
olmak. 

1 Öğr. Gör. 
EA / SAY: 

70 
- 

Duyuru Başlama Tarihi  : 26.09.2022 
Son Başvuru Tarihi  : 10.10.2022 
Ön Değerlendirme Tarihi  : 12.10.2022 
Sınav Giriş Tarihi  : 14.10.2022 
Sonuç Açıklama Tarihi  : 17.10.2022 
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi  : www.sisli.edu.tr 
Başvuru Şekli  : Şahsen veya Posta Yolu. 
Başvuru Yeri (Maslak Yerleşkesi)  : Maslak Mah. Atatürk Otosanayi Sitesi 55. 

Sk. No:2 Maslak / İSTANBUL  
İSTENİLEN BELGELER: 
1. Müracaat Dilekçesi (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.) 
2. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.) 
3. Ayrıntılı Özgeçmiş (YÖK Formatlı Cv) 
4. Diploma aslı ya da onaylı örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Yabancı Ülkelerden 

Alınmış Diplomalar İçin YÖK Denklik Belgesinin Onaylı Örneği) 
5. Resmi Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği  
6. ALES Sonuç Belgesi 
7. ALES Muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi 
8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
9. 2 Adet Fotoğraf 
10. Erkek Adaylar İçin, Askerlik Durumunu Gösteren Resmi Belge 
11. Adli Sicil Kaydı 
NOT-1: Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Meslek Yüksekokulumuz web adresinde 

(www.sisli.edu.tr) yayınlanacak olup, Bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca 
tebligat yapılmayacaktır.  

NOT-2: Posta yolu ile müracaat eden adaylardan, başvuru dosyası müracaat tarihi sonuna 
kadar ulaşmayan ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

NOT-3: İstenen belgelerin, resmi kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması 
yeterlidir. 

    11379/1-1 
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Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden: 

KALORİFER ATEŞÇİSİ ALIM İLANI 

Giresun Üniversitesi Rektörlüğü bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere; 657 sayılı 

Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi 

Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Yurtiçinde İşe Yerleştirme 

Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla Geçici 

İşçi statüsünde Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt) alımı yapılacaktır. 

Geçici işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. 

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr) internet 

adresi üzerinden "İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak), e-Devlet ve 

ALO 170 hattı üzerinden başvuru yapacaktır. İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezi Müdürlüklerinden 

şahsen başvuru alınmayacaktır. 

 

KONTENJAN DAĞILIMI 

MESLEK KODU 
GÖREV YAPACAĞI 

BİRİM 

KADRO 

SAYISI 

ÖĞRENİM 

DURUMU 

İSTİHDAM 

YÖNTEMİ 

Kalorifer Ateşçisi 

(Katı ve Sıvı Yakıt) 

Espiye Meslek 

Yüksekokulu 

Yağlıdere Yerleşkesi 

1 

En Az İlköğretim 

Mezunu 

(Ortaokul) 

Kura ve Sözlü 

Sınav 

Eynesil Kamil Nalbant 

Meslek Yüksekokulu 
1 

En Az İlköğretim 

Mezunu 

(Ortaokul) 

Kura ve Sözlü 

Sınav 

Şebinkarahisar 

Yerleşkesi 
1 

En Az İlköğretim 

Mezunu 

(Ortaokul) 

Kura ve Sözlü 

Sınav 

 

I-GENEL AÇIKLAMALAR VE BAŞVURU ŞARTLARI 

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe 

Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun 

hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak. 

2. 18 yaşını tamamlamış olmak. 

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve 

casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, 

hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı 

değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

4. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar 

verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut 

bunlarla irtibatı bulunmamak. 

5. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu 

imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu 

örgütlerin propagandasını yapmamış olmak. 
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6. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak. 

7. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu (Ruhsal ve fiziksel) 

olmamak. 

8. Askerliğini yapmış olmak. 

9. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak. 

10. Başvurularda adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci 

yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. Son 6 aydır işgücü talebinin açık olduğu ilçede ikamet 

edenlerin başvuruları geçerli kabul edilecektir. 

11. Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan adayların başvuruları alım sürecinin her 

aşamasında reddedilecektir. 

12. İlan edilen kadrolara başvuru sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar 4857 sayılı İş 

Kanunu hükümleri çerçevesinde belirli süreli (geçici) olarak istihdam edecektir. 

13. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 

meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

14. Diğer hususlarla ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilecektir. 

II- ÖZEL ŞARTLAR 

Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt) İçin Aranan Özel Şartlar 

1. MEB onaylı Kalorifer Ateşçisi (Katı Yakıtlı) Sertifikası sahibi olmak. 

2. En az ilköğretim mezunu olmak. 

III- GERÇEĞE AYKIRI BEYAN 

Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı 

sonradan tespit edilenlerin başvuruları ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında 

idarece sonlandırılabilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri 

uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 

yanıltıcı veya yalan beyanda bulunarak yerleşenlerin atamaları yapılmayacaktır. Sehven yapılmış 

olsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı 

halde istenilen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır. 

IV- KURA İŞLEMLERİ VE SÖZLÜ SINAV 

1. Kura usulü ile işe alımlarda kura çekimi, mevzuatına uygun olarak noter huzurunda 

07.10.2022 Cuma günü saat 10:30’da Üniversitemiz Şehit Ömer Halisdemir Konferans salonunda 

yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir. Ancak, kura çekimini 

izlemek isteyen aday sayısının salon kapasitesinden fazla olması durumunda salon kapasitesinin 

elverdiği oranda aday kura çekim salonuna alınacaktır. 

2. Sözlü sınava alınacak asıl adayların listesi açık iş sayısının dört katı, öncelik hakkına 

sahip olanların dört katı olarak kura çekimi sonucu belirlenir. Kura ile ayrıca aynı sayıda yedek 

adayın isimlerini kapsayan bir liste oluşturulur. 

3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasına göre kura sonucu belirlenen adaylara 

sözlü sınav yapılacaktır. 
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4. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların listesi, sözlü sınavın 

gün/saat/yeri, itiraz sonuçları ile diğer her türlü duyurular Üniversitemizin internet sitesinde 

(www.giresun.edu.tr) duyurulur. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine 

posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz. 

5. Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve 

becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve 

eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır. 

6. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup 

adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. 

7. Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden; genel 

görünüş, genel davranış, iletişim ve ifade etme yeteneği alanında toplamda 50 puan, istihdam 

edilecekleri alanla ilgili olarak da mesleki yeterlilik alanında toplamda 50 puan üzerinden 

değerlendirileceklerdir. Sözlü Sınavda yüz üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılacaktır. 

8. Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olan adaya, yaşlarının aynı olması 

halinde mezuniyet tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik verilmek suretiyle 

başarı sıralaması belirlenecektir. 

9. Sözlü sınava katılmayan asıl aday yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak 

suretiyle devam edilecektir. 

10. Sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve 

aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. 

11. Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını 

taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, puan sıralaması esas alınmak suretiyle sıradaki 

yedek aday başlatılacaktır. 

12. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava 

katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

13. Yapılan sınavlar sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Üniversitemizin 

internet sitesinde (www.giresun.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat 

yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet adresinden takip 

etmeleri önem arz etmektedir. 

14. Sözlü Sınav sonucuna göre belirlenen asıl adaylardan görevine başlamayanların veya 

başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine sözlü sınav sonucu yedek olarak belirlenen 

listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. 

15. Yapılan sözlü mülakat sonucunda asil olarak belirlenenlerin, yazılı tebligat yapılmak 

suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır. 

16. Adaylar, sözlü sınav sonuçların açıklanmasından itibaren 2 (iki) iş günü içinde sınav 

sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini sınav kuruluna sunulmak üzere Giresun Üniversitesi 

Personel Daire Başkanlığı evrak birimine yazılı olarak verebilir. Yapılan itirazlar, ivedi olarak 

Sınav Kuruluna ulaştıktan sonra 1 (bir) iş günü içinde karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine 

yazılı olarak (iadeli taahhütlü posta ile) bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve 

adresi olmayan dilekçe, faksla, posta veya e-posta yoluyla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra 

yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 
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V- NOTER KURA SONUCU ASİL VE YEDEK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER 

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

2. İkametgâh belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.) 

3. 2 adet vesikalık fotoğraf 

4. Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.) 

5. Diploma veya mezuniyet belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-Devlet çıktısı kabul 

edilecektir.) 

6. Detaylı Hizmet Dökümü: e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü / barkotlu belge 

oluştur seçeneği kullanılmalı (Emeklilik, yaşlılık aylığı almadığının belirtilmesi gerekmektedir. 

7. Terhis belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.) 

8. Öncelik hakkına sahip olanların, öncelikli durumlarını gösterir belgenin aslı ve 

fotokopisi 

9. Başvurulan mesleği yapmaya herhangi bir engeli bulunmadığına dair sağlık raporu 

(Tek Hekim Olabilir.) 

KALORİFER ATEŞÇİSİ (KATI VE SIVI YAKIT) ALIM SINAVINA İLİŞKİN TAKVİM

 TARİH YER SAAT 

Başvuru Tarihi 26-30 Eylül 2022 
Giresun İş Kurumu İl 

Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine
--- 

Noter Kura Çekim 

Tarih/Yer/Saat 
07 Ekim 2022 

Giresun Üniversitesi Güre 

Yerleşkesi Şehit Ömer 

Halisdemir Konferans Salonu 

10:30 

Sözlü Sınava Katılmaya 

Hak Kazanan Asil ve Yedek 

Adayların İlan Tarihi 

11 Ekim 2022 www.giresun.edu.tr --- 

Asil ve Yedek Adayların 

Belge Teslim Tarih/Yer 
12-14 Ekim 2022 

Giresun Üniversitesi Personel 

Daire Başkanlığı 
--- 

Sözlü Sınav Tarih/Yer/Saat 18 Ekim 2022 

Giresun Üniversitesi Fen 

Edebiyat Fakültesi A-Blok 

Öğrenci Girişi Güre Yerleşkesi 

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî 

Konferans Salonu 

10:00 

Sözlü Sınav Açıklama 

Tarihi 
19 Ekim 2022 www.giresun.edu.tr --- 

Sözlü Sınav Sonuçlarına 

İtiraz Tarihi 
20 Ekim 2022 

Giresun Üniversitesi Personel 

Daire Başkanlığı 
--- 

Önemli Açıklama : Korona (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler 

dolayısıyla sözlü sınava katılmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların maske takmaları ve sosyal 

mesafe kuralına riayet etmeleri zorunludur. 

İletişim Adresi: Giresun Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Güre Mah. 

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Cad.No:48 28200 Merkez/GİRESUN  

Detaylı Bilgi İçin: 0454 310 10 00 / 1161-1167-1067-1065 

 11472/1-1 
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Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 
4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 
Esaslar” uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen 
pozisyonlara toplam 58 (elli sekiz) adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

İlan No Unvan 
Kadro 

Sayısı 

KPSS 

Puan Türü 
Cinsiyet Aranan Nitelikler 

2022/61 
Büro 

Personeli 
4 KPSS P3 - 

 İşletme, Maliye veya İktisat lisans 

programından mezun olmak. 

 Mali işlerde en az 2 (iki) yıl deneyime 

sahip olduğunu SGK hizmet dökümü ile 

belgelendirmek. 

2022/62 
Büro 

Personeli 
1 KPSS P3 - 

 İşletme lisans programından mezun 

olmak. 

 İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli 

Hesaplamalar sertifikasına sahip olmak. 

 İnsan Kaynakları Yönetimi sertifikasına 

sahip olmak. 

2022/63 
Büro 

Personeli 
3 KPSS P3 - 

Maliye lisans programından mezun 

olmak. 

 Özlük işleri, bordrolama ve SGK 

uygulamaları sertifikasına sahip olmak. 

 Birimlerin personel işlerinde 

çalıştırılacaktır. 

2022/64 
Büro 

Personeli 
1 KPSS P3 - 

Herhangi bir lisans programından mezun 

olmak. 

 At Antrenörü alanında eğitim almış olmak 

veya bu konuda 2 (iki) yıl deneyime sahip 

olduğunu belgelendirmek. 

 Eflani MYO Atçılık ve Antrenörlük 

programında çalıştırılacaktır. 

2022/65 
Büro 

Personeli 
2 KPSS P3 - 

 İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans 

programından mezun olmak. 

 Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından 

(İngilizce e-YDS, YDS veya YÖKDİL) en az 

85 puan almış olmak. 

 Uluslararası Öğrenci Ofisinde 

çalıştırılacaktır. 

2022/66 
Büro 

Personeli 
3 KPSS P93 Kadın 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 

veya Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 

ön lisans programından mezun olmak. 

 Protokol Kuralları, Güzel Konuşma ve 

Diksiyon sertifikalarına sahip olmak. 

 Merkez birimlerinde çalıştırılacaktır. 
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2022/67 
Büro 

Personeli 
3 KPSS P93 Kadın 

 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 

veya Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 

ön lisans programından mezun olmak. 

 Protokol Kuralları, Güzel Konuşma ve 

Diksiyon sertifikalarından en az birine sahip 

olmak. 

 TOBB MYO ve ilçe hizmet birimlerinde 

çalıştırılacaktır. 

2022/68 
Büro 

Personeli 
1 KPSS P94 - 

 Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir 

alanından mezun olmak. 

 İleri Excel, Temel Bilgisayar Teknolojileri 

ve İnsan Kaynakları Yönetimi sertifikalarına 

sahip olmak. 

 Personel Daire Başkanlığından 

çalıştırılacaktır. 

2022/69 
Büro 

Personeli 
3 KPSS P93 - 

 Herhangi bir ön lisans mezunu olmak. 

 Özlük işleri, bordrolama ve SGK 

uygulamaları ve İnsan Kaynakları Yönetimi 

sertifikalarına sahip olmak. 

2022/70 
Büro 

Personeli 
2 KPSS P93 - 

 İşletme ön lisans programından 

mezun olmak. 

 Muhasebe-Finansman sertifikasına 

sahip olmak. 

 En az 3 (üç) yıl iş tecrübesine sahip 

olduğunu SGK hizmet dökümü ile 

belgelendirmek. 

2022/71 
Büro 

Personeli 
3 KPSS P93 - 

 Herhangi bir ön lisans programından 

mezun olmak. 

 Bilgisayarlı Muhasebe, Muhasebe - 

Finansman sertifikalarından herhangi birine 

sahip olmak. 

2022/72 
Büro 

Personeli 
1 KPSS P93 - 

 İş Sağlığı ve Güvenliği ön lisans 

programından mezun olmak. 

 En az (B) sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı 

sertifikasına sahip olmak. 

 En az (3) yıl süre ile İş Sağlığı ve 

Güvenliği alanında çalıştığını SGK hizmet 

dökümü ile belgelendirmek. 

2022/73 
Büro 

Personeli 
2 KPSS P93 - 

 Bankacılık ve Sigortacılık ön lisans 

programından mezun olmak. 

 Özlük işleri, bordrolama ve SGK 

uygulamaları, 

 İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli 

Hesaplamalar sertifikalarına sahip olmak. 
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2022/74 
Büro 

Personeli 
2 KPSS P93 - 

 Adalet ön lisans programından mezun 

olmak. 

 KVKK, İş Hukuku sertifikalarına sahip 

olmak. 

2022/75 
Büro 

Personeli 
2 KPSS P93 - 

 Herhangi bir ön lisans programından 

mezun olmak. 

 Üniversitemizin ilçelerde bulunan hizmet 

birimlerinde görev yapacaktır. 

2022/76 Mühendis 1 KPSS P3 - 

 Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım 

Mühendisliği lisans programlarının birinden 

mezun olmak. 

 C#, Asp.Net veya MSSQL 

sertifikalarından en az birine sahip olmak. 

2022/77 Tekniker 2 KPSS P93 Erkek 
 Makine programı ön lisans mezunu 

olmak. 

2022/78 Tekniker 1 KPSS P93 Erkek 

 Bilgisayar Programcılığı ön lisans 

programından mezun olmak. 

 En az 3 (üç) yıl tecrübeye sahip olmak ve 

bu durumu SGK hizmet dökümü ile 

belgelendirmek. 

 Güvenlik kamera sistemleri alanında 

deneyime sahip olduğunu belgelendirmek. 

2022/79 Tekniker 1 KPSS P93 Erkek 

 Radyo ve Televizyon Programcılığı ön 

lisans programından mezun olmak. 

 Üniversitemiz 3 Nisan TV’de çalıştırılmak 

üzere profesyonel kamera kullanımı bilgisi, 

video kurgu programlarına hakim olmak. 

 İhtiyaç halinde mesai sonrası, hafta sonu 

veya resmi tatillerde çalışmaya engel bir 

durumu olmamak. 

2022/80 Tekniker 1 KPSS P93 Erkek 

 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi ön lisans 

programından mezun olmak. 

 Biyomedikal alanında iş tecrübesine 

sahip olmak ve bu durumu SGK hizmet 

dökümü ile belgelendirmek. 

2022/81 Teknisyen 1 KPSS P94 Erkek 

 Ortaöğretim kurumlarının elektrik 

alanından mezun olmak. 

 PLC ve Otomasyon Sistemleri Elektrik 

Elektronik Teknolojisi sertifikasına sahip 

olmak. 

2022/82 Teknisyen 2 KPSS P93 Erkek 

 Bilgisayar Programcılığı ön lisans 

programından mezun olmak. 

 En az 2 (iki) yıl süre ile bilgisayar bakım 

onarım alanında tecrübeye sahip olduğunu 

SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek. 
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2022/83 Teknisyen 2 KPSS P94 Erkek 
Ortaöğretim kurumlarının bilişim 

teknolojileri alanından mezun olmak. 

2022/84 
Destek 

Personeli 
1 KPSS P94 Erkek 

Ortaöğretim kurumlarının motorlu araçlar 

teknolojisi mezunu olmak. 

 Otomotiv, elektromekanik ustalık 

belgesine sahip olmak. 

 En az 1 (bir) yıl tecrübeye sahip olmak ve 

bu durumu SGK hizmet dökümü ile 

belgelendirmek. 

 Üniversitemiz resmi araçlarının temizlik, 

tamir ve bakım işlerinde çalıştırılacaktır. 

2022/85 
Destek 

Personeli 
1 KPSS P94 Erkek 

Ortaöğretim Kurumlarının Metal 

Teknolojisi alanından mezun olmak. 

 Kaynak işlerinde ve alüminyum veya PVC 

imalat montaj işlerinde tecrübeye sahip 

olmak. 

 En az 3 (üç) tecrübeye sahip olmak ve bu 

durumu SGK hizmet dökümü ile 

belgelendirmek. 

2022/86 
Destek 

Personeli 
2 KPSS P93 Erkek 

Herhangi bir ön lisans programından 

mezun olmak. 

 Orman Yetiştirme ve Bakım İşçisi 

belgesine sahip olmak. 

2022/87 
Destek 

Personeli 
3 KPSS P94 Kadın 

Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir 

alanından mezun olmak. 

 Üniversitemizin iç ve dış mekanlarında 

temizlik hizmetleri yapılacaktır. 

 Vardiyalı sistemde çalışmaya ve temizlik 

görevini yapmaya engel sağlık sorunu 

bulunmamak. 

2022/88 
Destek 

Personeli 
3 KPSS P94 Erkek 

Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir 

alanından mezun olmak. 

 Üniversitemizin iç ve dış mekanlarında 

temizlik hizmetleri yapılacaktır. 

 Vardiyalı sistemde çalışmaya ve temizlik 

görevini yapmaya engel sağlık sorunu 

bulunmamak. 

2022/89 
Destek 

Personeli 
2 KPSS P94 Erkek 

Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir 

alanından mezun olmak. 

 Üniversitemizin iç ve dış mekanlarında 

temizlik hizmetleri yapılacaktır. 

 Vardiyalı sistemde çalışmaya ve temizlik 

görevini yapmaya engel sağlık sorunu 

bulunmamak. 

 Üniversitemizin ilçe hizmet birimlerinde ve 

TOBB Meslek Yüksekokulunda 

görevlendirilecektir. 
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2022/90 
Destek 

Personeli 
2 KPSS P94 Kadın 

Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir 

alanından mezun olmak. 

 Üniversitemizin iç ve dış mekanlarında 

temizlik hizmetleri yapılacaktır. 

 Vardiyalı sistemde çalışmaya ve temizlik 

görevini yapmaya engel sağlık sorunu 

bulunmamak. 

 Üniversitemizin ilçe hizmet birimlerinde ve 

TOBB Meslek Yüksekokulunda 

görevlendirilecektir. 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR 
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları 

taşımak, 
2- Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak, 
3- 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans düzeyi için KPSSP3, Ön 

lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. 
Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilanın KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir. 

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 
olmak. 

5- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B 
maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi 
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar 
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih 
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam 
edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir. 

6- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak. 
7- Askerlikle ilişiği bulunmamak. 
8- Aranan nitelikler kısmında istenilen belgelerin/sertifikaların ilan başlangıç tarihinden 

önceye ait olması gerekmektedir. 
9- Nitelikler kısmında istenilen sertifikalar Devlet Üniversiteleri veya kamu 

kurum/kuruluşlarından alınmış olmalıdır. Özel kuruluşlardan veya internetten alınan sertifikalar 
kabul edilmeyecektir. 

10- Görevini yapmasına engel hastalığı bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan 
tam teşekküllü hastaneden sağlık kurulu raporu istenilecektir.) 

11- Tüm unvanlar için Üniversitemizin bütün yerleşkelerinde (merkez ve ilçeler dahil) 
vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumun bulunmaması gerekmektedir. 

12- Destek personeli pozisyonu için, Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış 
mekanlarda çalışabilmesine engel bir durumu bulunmamalıdır. 

13- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik 
Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar 
hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, sonucu olumlu çıkan personel ile sözleşme 
imzalanacaktır. 

14- Aday tarafından gerçeğe aykırı belge verilmesi ya da beyanda bulunulması halinde 
hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından 
kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

15- Herhangi bir eğitim kurumunda örgün öğrenim kapsamında öğrenci olmamak. 
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BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 
Adaylar başvurularını ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün 

içerisinde Karabük Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurarak 
yapacaklardır. 

Süresi içerisinde yapılmayan, eksik belge ile yapılan, nitelikleri uygun olmayan adayların 
başvuruları ile faks veya posta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. 

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla 
pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

Başvuru Başlangıç : 26.09.2022 (Mesai Başlangıcı)  
Başvuru Bitiş : 10.10.2022 (Mesai Bitimi) 
Başvuru Adresi : Karabük Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Daire Başkanlığı, Demir 

Çelik Kampüsü, Kılavuzlar Mahallesi 413. Sokak No: 7 Merkez 
Karabük. 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 
1- Başvuru Formu. (Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir.) (Fotoğraflı ve 

imzalı), (İlan numarası ve başvurulan unvan belirtilmek zorundadır). 
2- Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi, 
3- Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf. 
4- Diploma fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi, (e-Devlet çıktısı kabul edilecek olup, 

sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.) 
5- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi. 
6- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için), (e-Devletten temin edilebilir).  
7- Adli Sicil Kaydı (e-Devletten temin edilebilir). 
8- SGK Hizmet Dökümü (SGK belgesi istenen pozisyonları için) (e-Devletten temin 

edilebilir). 
9- Unvan için aranan nitelikler kısmında istenilen diğer belgeler 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR 
2020 KPSS (P93), KPSS (P94) grubu puan sıralamasına göre hak kazanan aday 

www.karabuk.edu.tr adresinden ilan edilecek, ilan edilen kadronun 2 (iki) katı kadar yedek aday 
belirlenecektir. (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet 
tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.) 

Alım sürecine ilişkin tüm duyurular Üniversitemizin www.karabuk.edu.tr adresinden 
ayrıca ilan edilecektir. 

Atanmaya hak kazanan adaylardan zamanında başvuran olmadığı takdirde veya aranan 
şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak 
sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. 

İlanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6. maddesi gereğince “İşe 
alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, 
işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde 
hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilecektir. 

Başvuruya ilişkin sonuçlar son başvuru tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ilan 
edilecektir. 

İlanda bulunmayan hükümler için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 
    11392/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Fenerbahçe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Pamukkale Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


